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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2020-0057 
 
 
Klager: 
 
VParts Holding AB 
Box 73 
86421 Matfors 
Sverige 
 
v/advokat Stig Ekmann 
 
Indklagede: 
 
Gadbjerg Reservedelslager v/Kristian Worm 
Langgade 51 
7321 Gadbjerg 
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand  

 
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnene ”vparts.dk” og ”v-parts.dk” til klageren. 
 

Indklagedes påstand 
 
Frifindelse. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 5. marts 2020 med 12 bilag (bilag 1-12), svarskrift 
af 8. april 2020 og replik af 24. april 2020 med et bilag (bilag 13). 
 
Registreringsdato: 
 

Domænenavnene ”vparts.dk” og ”v-parts.dk er registreret henholdsvis den 23. og 29. december 2011. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Klageren er et svensk aktieselskab, der ifølge udskrift fra Bolagsverket, fremlagt af klageren som 
bilag 1, er registreret under navnet Vparts Holding AB (registreringsnummer 556876-0549) med 
registreringsdato den 13. december 2011. 
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Indklagede er en enkeltmandsvirksomhed, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, 
fremlagt af klageren som bilag 8, er registreret under navnet Gadbjerg Reservedelslager v/Kristian 
Worm (CVR-nummer 16585971) med startdato den 1. januar 1993. Virksomheden er registreret 
under branchekode 451910 ”Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.”. 
 
Klageren har indgivet to stort set identiske klageskrifter vedrørende domænenavne ”vparts.dk” og v-
parts.dk”. I klageskriftet vedrørende domænenavnet ”vparts.dk” er anført bl.a. følgende: 
 

”SAGSFREMSTILLING 

 

KLAGER, Vparts Holding AB, Sverige, og herunder selskabet Vparts AB (herefter ”Klager” 

eller ”Vparts”), blev grundlagt i 2004 af svenskeren Daniel Blomqvist, som i mange år har haft 

en særligt stor passion for bilmærket Volvo. 

 

Daniel Blomqvists vision var (og er) at etablere og drive en førende webshop med 

markedsføring og salg af reservedele til Volvo. 

 

Inden Klager rykkede Vparts til større lokaler i byen Sundsvall, samt påbegyndte ansættelse af 

flere folk, blev Vparts i nogle år drevet fra en garage på 36m2. 

 

Den 12. september 2008 registrerede Klager domænenavnet ”vparts.se”, der blev tilknyttet 

Klagers hjemmeside www.vparts.se. Domænenavnet bliver ligeledes brugt af Klager som led i 

Klagers e-mail adresse: ”..@vparts.se”. 

 

Udskrift fra Internet Archive vedrørende 19. december 2008, jf. Bilag 2. 

 
Udskrift fra Klagers hjemmeside, www.vparts.se , vedlægges som Bilag 3. 

 

Klager er ligeledes indehaver af domænenavnet ”vparts.com”, der blev oprettet den. 3. april 

2003. 

 

Den 20. januar 2010 registrerede Klagers indehaver Daniel Blomqvist, virksomhedsnavnet 

VPARTS AB, jf. Bilag 4. 

 

I 2011 rykkede Vparts til større lokaler på 1000 m2. Vparts fører i dag et lager på over 5000 

autodele til Volvo og leverer for nuværende til 17 forskellige lande i Europa, herunder 

Danmark.  

 

Et mål for Vparts er nu at få fast etableret sin forretning inden for international E-handel, 

hvilket der gradvist arbejdes frem i mod. 

 

Klagers vision er at blive den førende webshop for interesserede Volvo ejere. 

 

Klager er indehaver af en EU varemærkeregistrering nr. 014025514 for VPARTS (ordmærke), 

herunder for følgende varer og tjenesteydelser: 

 

11: Lights and lamps for vehicles. 
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12: Spare parts and accessories for cars; Motors and engines and parts for motors and engines 

for cars. 

 

35: Retailing of vehicles, vehicle fittings and spare parts. 

Udskrift fra EUIPOs hjemmeside, vedlægges som Bilag 5. 

 

Klager har således i over 15 år anvendt og indarbejdet sit kendetegn ”VPARTS” for 

markedsføring og salg af Volvo reservedele og Klager investerer løbende ressourcer i sin 

forretning, navn og brand i takt med at efterspørgslen efter Klagers produkter er blevet større. 

 

Klager markedsfører ligeledes i dag i stor stil sin forretning under kendetegnet VPARTS på 

sociale medier, og Klager har bl.a. sin egen kanal på Youtube med en række filmklip under 

brug af forretningskendetegnet VPARTS. 

 

Udskrift fra Klagers Facebook side ”VPARTS”, der har mere end 50.000 ”likes”, vedlægges 

som Bilag 6. 

 

Udskrift fra Klagers Youtube side ”VPARTS”, der har 75 videoer og 21.900 abonnenter, 

vedlægges som Bilag 7. 

 

INDKLAGEDE, er enkeltmandsvirksomheden, Gadbjerg Reservedelslager v/Kristian Worm, 

der efter Erhvervsstyrelsens oplysninger blev etableret den 1. januar 1993. 

 

Udskrift fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside, vedlægges som Bilag 8. 

 

Domænenavnet ”vparts.dk” blev registreret den 23. december 2011 og domænenavnet ”v-
parts.dk” blev registreret den 29. december 2011. 

 

Udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside, vedlægges som Bilag 9. 

 

De to domænenavne er tilknyttet Indklagedes hjemmeside www.vparts.dk. 

 

Udskrift fra Indklagedes hjemmeside, vedlægges som Bilag 10. 

 

Indklagede har desuden en Facebook side under navnet ”Gadbjerg Reservedelslager”, hvor et 

gult logo benyttes. 

 

Udskrift fra Indklagedes Facebook-side, vedlægges som Bilag 11. 

 

Det har umiddelbart ikke været muligt for Klager at finde yderligere oplysninger om 

Indklagede, dennes erhvervsmæssige aktiviteter eller aktuelle/faktiske brug af det omhandlede 

domænenavn. 

 

BAGGRUND FOR KLAGEN 

 

I forbindelse med et ønske om at ville registrere og tilknytte et .dk domænenavn til sin 

virksomhed indeholdende Klagers kendetegn og varemærke VPARTS, blev Klager opmærksom 
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på, at domænenavnene ”vparts.dk” og ”v-parts.dk” var optaget af en dansk virksomhed ved 

navn Gadbjerg Reservedelslager v/Kristian Worm. 

 

Ud over at domænenavnene ”vparts.dk” og ”v-parts.dk” er tilknyttet en hjemmeside for denne 

danske enkeltmandsvirksomhed, kan Klager ikke konstatere nogen form for kommerciel brug 

af kendetegnet ”Vparts” fra Indklagedes side, herunder på hjemmesiden eller generelt. 

 

Under kontaktoplysninger kan Klager konstatere, at Gadbjerg Reservedelslager henviser til og 

bruger e-mailadressen ”volvogadbjerg@mail.tele.dk”, jf. bilag 11, og at seneste nyhedsopslag 

på hjemmesiden daterer sig til den 26. juli 2018. 

 

På Indklagedes Facebook side ”Gadbjerg Reservedelslager” kan Klager heller ikke konstatere 

nogen kommerciel brug af kendetegnet ”Vparts” andet end en henvisning til Klagers 

hjemmeside. Det anvendte logo og dominerende kendetegn på Indklagedes Facebook side er et 

gult rundt logo. 

 

De 3 brugeranmeldelser, der findes på Indklagedes Facebookside, refererer til tilfredshed med 

”Christian”, som Klager antager må være Klagers indehaver Kristian Worm. Der er således 

ikke nogen henvisninger til ”vparts” i relation til Indklagede. 

 

Som et forsøg på at finde en løsning med Indklagede omkring en mindelig overdragelse af de 

to domænenavne til Klager, rettede Klager skriftlig henvendelse til Indklagede via e-

mailadressen volvogadbjerg@mail.tele.dk, hvor Klager efter lidt korrespondance med 

Indklagede tilbød en købspris på EUR 1.500 per domænenavn. Dette blev afvist af Indklagede, 

som krævede en langt større købssum per domænenavn. 

 
Henset til Indklagedes manglende brug af de omhandlede domænenavne, og generelt af 

kendetegnet Vparts, finder Klager, at Indklagedes salgspris var uforholdsmæssig høj, hvorfor 

de har anmodet Zacco Advokater om at indtræde i sagen. 

 

I brev af 13. februar 2020 til Indklagede, forsøgte Zacco Advokater ligeledes at redegøre for 

Klagers rettigheder til kendetegnet Vparts og problemet med, at Indklagedes opretholdelse af 

de omhandlede domænenavne, forhindrede Klager i at lade dette domænenavn registrere.  

 

Brevet er vedlagt som Bilag 12 i sagen. 

 

Idet Indklagede har fastholdt sin høje salgspris per domænenavn, har Klager har set sig 

nødsaget til at indbringe sagen for Domæneklagenævnet. 

 

ANBRINGENDER 

 

Til støtte for Klagers anmodning om overdragelse af det omhandlede domænenavn ”vparts.dk” 

gøres det gældende: 

 

at Klager, Vparts Holding AB, som indehaver af kendetegnet og varemærket Vparts, har en 

åbenlys, beskyttelsesværdig og ikke mindst kommerciel interesse i domænenavnet ”vparts.dk”; 
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at Klagers rettigheder til kendetegnet ”Vparts”, herunder som led i forretningskendetegn, 

virksomhedsnavn, varemærke og domænenavn, ligger forud for Indklagedes registrering og 

ibrugtagning af domænenavnet ”vparts.dk”; 

 

at Klager som følge af sin EU-varemærkeregistrering af ”VPARTS” som ordmærke, nyder 

varemærkeretlig beskyttelse i Danmark for sit forretningskendetegn, herunder blandt andet for 

”spare parts and accessoires for cars” i klasse 12, hvorfor en erhvervsmæssig brug af 

”VPARTS” for samme varer og tjenesteydelser er i strid med EU-Varemærkeforordningens art. 

9, jf. Varemærkelovens § 4, jf. Markedsføringslovens § 3, jf. § 5, stk.2 nr. 10, jf. § 22; 

 

at sagens parter er direkte konkurrenter, idet begge parter markedsfører og sælger reservedele 

til Volvo, herunder på det danske marked; 

 

at Indklagedes brug af vparts for sin hjemmeside www.vparts.dk, hvorfra der sælges 

reservedele til Volvo medfører en risiko for forveksling med Klager, der markedsfører og sælger 

reservedele til Volvo under et identiske kendetegn, herunder blandt andet fra www.vparts.se og 

www.vparts.com;  

 

at Klagers legitime og kommercielle interesse i domænenavnet ”vparts.dk” bl.a. illustreres ved 

Klagers centrale brug af sit kendetegn og varemærke ”VPARTS” på sin hjemmeside gennem 

en årrække samt på sine sociale medier sider hos Facebook, Instagram og Youtube, hvor Klager 

har et ikke ubetydeligt antal følgere og abonnenter; 

 

at det ikke kan udelukkes, henset til Klagers virksomhed og at parterne er i den samme branche 

med køb og salg af reservedele til Volvo, at Indklagede kendte til Klagers virksomhed, da 

Indklagede registrerede domænenavnet ”vparts.dk” i slutningen af 2011; 
 

at det har en langt større interesse og værdi for Klager end for Indklagede at kunne gøre brug 

af domænenavnet ”vparts.dk”; 

 

at Klager henset til selskabsnavn, forretningskendetegn, varemærke, domænenavne og 

kommercielle brug af ”VPARTS” i øvrigt for markedsføring og salg af reservedele til Volvo, i 

større omfang end Indklagede vil kunne udnytte den kommercielle værdi af domænenavnet 

”vparts.dk”, at Klager modsat Indklagede markedsfører og sælger sin virksomhed og produkter 

til andre lande, hvorfor det engelsk-klingende ”parts” for dele også har større kommerciel 

værdi for Klager end for Indklagede, hvis hjemmeside alene er affattet på dansk og hvis 

aktiviteter alene synes rettet mod det danske marked; 

 

at hensynet til Indklagedes erhvervsmæssige aktiviteter sagtens vil kunne varetages under brug 

af et andet domænenavn end ”vparts.dk”, idet: 

 

at domænenavnet ”vparts.dk” ikke er blevet anvendt nævneværdigt i erhvervsøjemed, hvis 

overhovedet af Indklagede siden domænets registrering, - ud over som henvisning til 

Indklagedes hjemmeside www.vparts.dk; 

 

at Indklagedes navn Gadbjerg Reservedelslager intet har at gøre med domænenavnet 

”vparts.dk”; 
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at Indklagede i højere grad bruger og henviser til sit navn Gadbjerg Reservedelslager for sine 

erhvervsmæssige aktiviteter; 

 

at omverdenen synes at forbinde Indklagede med navnet Gadbjerg Reservedelslager eller 

navnet på Indklagedes indehaver og således ikke ”vparts”; 

 

at Indklagede bruger e-mailadressen ”volvogadbjerg@mail.tele.dk” som kontaktadresse til sin 

virksomhed, og 

 

at Indklagede bruger navnet Gadbjerg Reservedelslager som navn for sin profil på Facebook 

sammen med et gult rundt logo og således ikke kendetegnet ”vparts”; 

 

at Indklagede under henvisning til det fremlagte i sagen og under parternes indledende 

korrespondance ikke har kunne påvise legitime og/eller kommercielle interesser, der overstiger 

Klagers interesser i domænenavnet, herunder en legitim og/eller kommerciel interesse, der 

skulle kunne berettige en fortsat opretholdelse af domænenavnet for Gadbjerg 

Reservedelslager. 

 

Til støtte for Klagers overdragelsespåstand gøres det supplerende gældende, 

 

at Indklagedes manglende brug af det omhandlede domænenavn samt uforholdsmæssige høje 

forventning om salgspris kunne skabe en formodning for, at Indklagede ikke reelt har behov for 

at kunne gøre brug af domænenavnet, og/eller at Indklagede måske alene opretholder 

registreringen af domænenavnet med videresalg for øje; 

 

at Indklagedes registrering af domænenavnet har hindret Klager i at lade dette registrere og 
at Klager har været først i tid med hensyn til at anfægte Indklagedes registrering og oprettelse 

heraf; 

 

at Klager har en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, at der foreligger 

en overtrædelse af Domænelovens § 25, stk. 1, der fastslår, at registranter ikke må registrere, 

opretholde og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.” 

 

Bilag 2 er følgende udskrift fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), der viser, 
hvordan domænenavnet ”vparts.se” fremstod den 19. december 2008: 
 

 
 
Bilag 3 er følgende udskrift af 18. februar 2020 fra klagerens hjemmeside på domænenavnet 
”vparts.se”: 
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Bilag 4 er et udskrift fra Bolagsverket vedrørende selskabet VParts AB (registreringsnummer 
556797-0941), der har registreringsdato den 14. december 2009. 
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Bilag 5 er et udskrift fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsrets (EUIPO) 
database, hvoraf fremgår, at klageren den 4. maj 2015 søgte om at få ordmærket ”VPARTS” 
registreret som EU-varemærke, og at ansøgningen blev imødekommet den 15. oktober 2015. Det 
fremgår endvidere, at klageren er registrant af ordmærket ”VPARTS”  i Nice-klasse 11 (Lamper og 
lygter til køretøjer), 12 (Reservedele og tilbehør til biler; Motorer og dele til motorer til biler) og 35 
(Forhandling af køretøjer, tilbehør til køretøjer og reservedele). 
 
Sekretariatet har ved opslag i EUIPO’s database konstateret, at Bihr Naamloze Vennootschap 
ligeledes er registrant af ordmærket ”VPARTS” i bl.a. Nice-klasse 11 og 12, og at selskabet endvidere 
er registrant af et figurmærke vedrørende ”VPARTS”. 
 
Bilag 6 er efter det oplyste et udskrift af 2. marts 2020 fra klagerens facebookside. Det fremgår heraf, 
at klageren senest lavede et facebookopslag den 28. februar 2020. 
 
Bilag 7 er et udskrift af 2. marts 2020 fra YouTube (www.youtube.com), hvoraf fremgår, at klageren 
har offentliggjort flere videoer vedrørende sin virksomhed. 
 
Bilag 9 er udskrifter fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er 
registrant af domænenavnene ”vparts.dk” og ”v-parts.dk”. 
 
Bilag 10 er efter det oplyste et udskrift af 2. marts 2020, der viser indholdet på domænenavnet 
”vparts.dk”. Domænenavnet fremstod således: 
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Sekretariatet har den 24. marts 2020 ved opslag på domænenavnet ”v-parts.dk” konstateret, at dette 
domænenavn viderestillede til domænenavnet ”vparts.dk”, der fremstod således: 
 

 
 
Ved fornyet opslag på domænenavnene den 22. maj 2020 har sekretariatet konstateret, at 
domænenavnet ”v-parts.dk” fortsat viderestiller til domænenavnet ”vparts.dk”, der fremstår som vist 
ovenfor. 
 
Bilag 11 er følgende udskrift af 2. marts 2020 fra indklagedes facebookside: 
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Bilag 12 er et brev af 13. februar 2020, hvorved advokat Stig Ekmann på vegne af klageren rettede 
henvendelse til indklagede med henblik på overdragelse af domænenavnene ”vparts.dk” og ”v-
parts.dk”.  
 
I svarskriftet er anført bl.a. følgende: 
 

”Jeg startede firmaet 1. marts 1988 sammen med min bror med navnet I/S Reservedelslageret, 

men skiftede navn til Gadbjerg Reservedelslager 1. januar 1993 efter min brors udtræden af 

firmaet. 

 

Målet har hele tiden været at etablere Danmarks største og mest velassorterede lager med 

reservedele til Volvo. Det er lykkedes, da jeg nu har over 25.000 forskellige nye Volvo-dele, og 

en hel del brugte dele. 

 

Jeg fik den første hjemmeside midt i 1990’erne med domænenavnet volvospareparts.dk. 
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Det domænenavn blev jeg i 2011 af Volvo bedt om at ændre, og min kone foreslog så vparts.dk, 

fordi det er nemt at huske og fordi det lignede det gamle domænenavn lidt. Vi havde ikke hørt 

om andre, som havde fundet på det navn, så det fik jeg, og har brugt det til hjemmesiden siden.  

Det har derfor stor erhvervsmæssig betydning for mig at beholde mit domænenavn, da det vil 

være forbundet med betydelige omkostninger at skifte det ud. 

 

Da firmanavnet på dette tidspunkt var godt indarbejdet i folks bevidsthed, valgte jeg at beholde 

det, og kun bruge vparts.dk til hjemmesiden. 

 

Min mailadresse har jeg haft siden begyndelsen af 1990erne, så det har jeg heller ikke ændret, 

af samme grund. 

 

Det var først i 2018 jeg blev gjort opmærksom på, at klageren brugte domænenavnet vparts.se, 

men jeg regnede det ikke for at være et problem, da vi jo er i 2 forskellige lande. 

 

Jeg ønsker ikke at afgive mit domænenavn, heller ikke mod betaling. Det har aldrig været min 

tanke. 

… 

 

Jeg skal have medhold, fordi jeg har haft ”vparts.dk” siden 2011, og fordi klageren kun vil 

have det for at kunne snuppe nogle af mine kunder, men han kan jo sagtens drive sin webshop 

uden mit domænenavn.” 

 
I replikken har klageren anført bl.a. følgende: 
 

”Indklagedes bekræfter med sit svarskrift, at Indklagedes selskabsnavn og 
forretningskendetegn mv. ”Gadbjerg Reservedelslager” er godt indarbejdet for Indklagede og 

hos Indklagedes kundekreds. 

 

Som det fremgår af de fremlagte bilag i sagen, er det også hovedsageligt Gadbjerg 

Reservedelslager, som bliver brugt for Indklagedes virksomhed og som led i Indklagedes e-

mailadresse, på Facebook mv.  

 

Klager hilser al evt. konkurrence velkommen hos kollegaer i branchen, når dette foregår på 

loyal vis og i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

 

Klager skal således fastholde, at hensynet til Indklagedes kommercielle aktiviteter sagtens kan 

Varetages, uden at Indklagede står som indehaver af de to omhandlede domænenavne, som 

alene bruges til at pege på Gadbjerg Reservedelslagers hjemmeside. 

 

Det savner begrundelse og anses for usandsynligt, herunder bl.a. henset til Indklagedes meget 

begrænsede brug af domænenavnene, at det skulle være af stor erhvervsmæssig betydning at 

beholde domænenavnene samt forbundet med store omkostninger at skifte disse ud, som oplyst 

af Indklagede. Dette anbringende ville have været forståeligt, hvis der var tale om at skulle 

udskifte navnet Gadbjerg Reservedelslager, hvilket der ikke er tale om i nærværende sag. 

 

Under henvisning til de fremlagte bilag i sagen fastholdes det, at Klager var først til at gøre 

erhvervsmæssig brug af kendetegnet VPARTS for de samme varer og tjenesteydelser som 
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Indklagede. Klager har ikke blot etableret varemærkeret gennem brug af VPARTS gennem 

mange år, men Klager har, som dokumenteret, desuden en registreret EU-varemærkeret til 

VPARTS, der er gældende i bl.a. Danmark. 

 

At Indklagede ved sit navneskifte af domænenavnet til ”vparts.dk” og ”v-parts.dk” som oplyst 

ikke havde hørt om andre, som havde det navn, bør ikke komme Klager til skade. Den slags 

undersøgelser kan og bør foretages ved eksempelvis en simpel internetsøgning, inden man tager 

et nyt navn. Henvendelsen fra Volvo i relation til domænenavnet ”volvospareparts.dk” til 

Indklagede burde også have påmindet Indklagede herom. 

 

Klager har som rettighedsindehaver til kendetegnet ”VPARTS” en legitim, naturlig og 

kommerciel interesse i at få tilknyttet de to omhandlede domænenavne til sin virksomhed og 

Indklagede opfordres i stedet til at bruge et domænenavn, hvori eksempelvis Indklagedes 

oplyste indarbejdede og kendte navn Gadbjerg Reservedelslager er indeholdt. 

 

I relation til Indklagedes afsluttende bemærkning i svarskriftet om salg af domænenavnene, 

fremlægges som Bilag 13 modtilbud fra Klager til Indklagede af 24. januar 2020.” 
 
Bilag 13 er en mail af 24. januar 2020 fra klageren til indklagede, hvori klageren tilbyder 1.500 euro 
for overdragelse af ”vparts.dk” og ”v-parts.dk”. 
 
Ved sekretariatets søgning på ”vparts” den 22. maj 2020 i Google (www.google.dk) blev antallet af 
søgeresultater oplyst til at være ca. 1.790, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 
50 søgeresultater vedrørte 19 klageren, mens fem vedrørte indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i 
øvrigt bl.a. reservedele til Volvo. 
 
Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database konstateret, at indklagede er 
registrant af domænenavnet ”gadbjergreservedelslager.dk”, der blev registreret den 18. januar 2018. 
 
Ved opslag på domænenavnet ”gadbjergreservedelslager.dk” den 24. maj 2020 har sekretariatet 
konstateret, at domænenavnet fremstod således: 
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Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 

• at klageren som indehaver af kendetegnet og varemærket ”VPARTS” har en åbenlys, 
beskyttelsesværdig og ikke mindst kommerciel interesse i domænenavnene ”vparts.dk” og ”v-
parts.dk”, 

• at klagerens rettigheder til kendetegnet ”VPARTS”, herunder som forretningskendetegn, 
virksomhedsnavn, varemærke og domænenavn, ligger forud for indklagedes registrering og 
ibrugtagning af domænenavnene ”vparts.dk” og ”v-part.dk”, 

• at klageren som følge af sin EU-varemærkeregistrering af ”VPARTS” som ordmærke, nyder 
varemærkeretlig beskyttelse i Danmark for sit forretningskendetegn, herunder bl.a. for ”spare 
parts and accessoires for cars” i klasse 12, hvorfor en erhvervsmæssig brug af ”VPARTS” for 
samme varer og tjenesteydelser er i strid med EU-Varemærkeforordningens art. 9, jf. 
varemærkelovens § 4, jf. markedsføringslovens § 3, jf. § 5, stk. 2, nr. 10, jf. § 22, 

• at klageren og indklagede er direkte konkurrenter, idet begge markedsfører og sælger 
reservedele til Volvo, herunder på det danske marked, 

• at indklagedes brug af betegnelsen ”vparts” for sine domænenavne ”vparts.dk” og ”v-parts.dk” 
med en hjemmeside, hvorfra der sælges reservedele til Volvo, medfører en risiko for 
forveksling med klageren, der markedsfører og sælger reservedele til Volvo under et identiske 
kendetegn, herunder blandt andet fra hjemmesider på domænenavnene ”vparts.se” og 
”vparts.com”, 

• at klagerens legitime og kommercielle interesse i domænenavnene ”vparts.dk” og ”v-parts.dk” 
bl.a. illustreres af, at klageren gennem en årrække har brugt sit kendetegn og varemærke 
”VPARTS” som et centralt element på sin hjemmeside og på sine sider på Facebook, Instagram 
og Youtube, hvor klageren har et ikke ubetydeligt antal følgere og abonnenter; 

• at det, henset til at parterne er i samme branche, ikke kan udelukkes, at indklagede kendte til 
klagerens virksomhed, da indklagede registrerede domænenavnene ”vparts.dk” og ”v-parts.dk” 
i slutningen af 2011, 

• at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug 
af domænenavnene ”vparts.dk” og ”v-parts.dk, 

• at klageren henset til selskabsnavn, forretningskendetegn, varemærke, domænenavne og 
kommercielle brug af ”VPARTS” i øvrigt for markedsføring og salg af reservedele til Volvo i 
større omfang end indklagede vil kunne udnytte den kommercielle værdi af domænenavnene 
”vparts.dk” og ”v-parts.dk”,  

• at klageren modsat indklagede markedsfører og sælger sin virksomhed og produkter til andre 
lande, hvorfor det engelsk-klingende ”parts” for dele også har større kommerciel værdi for 
klageren end for indklagede, hvis hjemmeside alene er affattet på dansk og hvis aktiviteter alene 
synes rettet mod det danske marked, 

• at hensynet til indklagedes erhvervsmæssige aktiviteter sagtens vil kunne varetages ved brug af  
andre domænenavne end ”vparts.dk” og ”v-parts.dk”, 

• at indklagede ikke nævneværdigt – hvis overhovedet – har anvendt domænenavnene 
”vparts.dk” og ”v-parts.dk” erhvervsmæssigt siden registreringen, 

• at indklagedes navn, Gadbjerg Reservedelslager, intet har med domænenavnene ”vparts.dk” og 
”v-parts.dk” at gøre, 

• at indklagede i højere grad bruger og henviser til sit navn, Gadbjerg Reservedelslager, for sine 
erhvervsmæssige aktiviteter, 
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• at omverdenen synes at forbinde indklagede med navnet Gadbjerg Reservedelslager eller 
navnet på indklagedes indehaver og således ikke ”vparts”, 

• at indklagede bruger mailadressen ”volvogadbjerg@mail.tele.dk” som kontaktadresse til sin 
virksomhed,  

• at indklagede bruger navnet Gadbjerg Reservedelslager som navn for sin profil på Facebook 
sammen med et gult rundt logo og således ikke kendetegnet ”vparts”, 

• at indklagede ikke har kunne påvise legitime eller kommercielle interesser, der overstiger 
klagerens interesser i domænenavnene ”vparts.dk” og ”v-parts.dk”, herunder en legitim eller 
kommerciel interesse, der skulle kunne berettige en fortsat opretholdelse af domænenavnene, 

• at indklagedes manglende brug af de omtvistede domænenavne samt uforholdsmæssige høje 
forventning om salgspris skaber en formodning for, at indklagede ikke reelt har behov for at 
kunne gøre brug af domænenavnet,  

• at indklagede muligvis alene opretholder registreringen af domænenavnet med videresalg for 
øje, 

• at indklagedes registrering af de omtvistede domænenavne har hindret klageren i at lade dem 
registrere, 

• at klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering og oprettelse 
af domænenavnene, 

• at klageren har en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, og 

• at der foreligger en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, der fastslår, at registranter ikke 
må registrere, opretholde og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. 

 
Indklagede har gjort gældende,  

• at der ikke er grundlag for at overdrage domænenavnene ”vparts.dk” og ”v-parts.dk” til klageren, 

• at indklagede siden etableringen af sin virksomhed i 1988, der i 1993 blev videreført som 
virksomheden Gadbjerg Reservedelslager, har haft som mål at etablere Danmarks største og mest 
velassorterede lager med reservedele til Volvo, hvilket er sket, 

• at indklagede fra midten af 1990’erne anvendte domænenavnet ”volvospareparts.dk” til sin 
hjemmeside, men i 2011 – efter en henvendelse fra Volvo om, at indklagede skulle ophøre med at 
bruge dette domænenavn – i stedet begyndte at anvende domænenavnene ”vparts.dk” og ”v-
parts.dk”, 

• at indklagede, da indklagede blev registrant af de omtvistede domænenavne, ikke havde kendskab 
til at andre erhvervsdrivende anvendte betegnelsen ”vparts” som led i deres virksomhed, 

• at det har stor erhvervsmæssig betydning for indklagede at kunne opretholde registreringen af de 
omtvistede domænenavne, da det vil være omkostningsfuldt at erstatte dem med andre, 

• at baggrunden for, at indklagede anvender firmanavnet Gadbjerg Reservedelslager er, at navnet er 
godt indarbejdet i kundernes bevidsthed, hvorfor domænenavnene ”vparts.dk” og ”v-parts.dk” 
alene anvendes til en hjemmeside for indklagede, 

• at indklagede har anvendt samme hjemmeside siden 1990’erne og ikke har set nogen grund til at 
ændre den, 

• at indklagede i 2018 blev bekendt med, at klageren anvender domænenavnet ”vparts.se”, men at 
indklagede ikke anså dette for at være et problem, idet klageren og indklagede driver virksomhed 
i to forskellige lande, 

• at indklagede aldrig har været interesseret i at afgive sine domænenavne, heller ikke mod betaling, 

• at indklagede skal have medhold i sagen, idet indklagede har været registrant af de omtvistede 
domænenavne siden 2011, og idet klageren eneste formål med denne klage er at overtage 
domænenavnene, således at indklagedes kunder, vil gå til klageren i stedet, og 
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• at klagerens interesser sagtens kan varetages ved anvendelse af andre domænenavne end de 
omtvistede. 
 

Nævnets bemærkninger: 
 
Klageren blev ifølge sagens oplysninger i 2015 indehaver af en EU-varemærkeregistreringen til 
ordmærket ”VPARTS” for vareklasserne 11, 12 og 35.  
 
Klageren nyder herved beskyttelse efter artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2017/2001 af 14. juni 2017 om EU-Varemærker (EU-varemærkeforordningen). Bestemmelsens stk. 
1 og 2 lyder således: 
 

”Artikel 9  

Rettigheder knyttet til et EU-varemærke 
  

1.  Registrering af et EU-varemærke giver indehaveren en eneret.   

  

2. Med forbehold af indehaverrettigheder erhvervet inden EU-varemærkets ansøgnings- eller 

prioritetsdato kan indehaveren af det pågældende EU-varemærke forbyde tredjemand, der ikke 

har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i 

forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når:   

 

a) tegnet er identisk med EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller 

tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke EU-varemærket er registreret   

b) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket og anvendes i forbindelse med 

varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller 

tjenesteydelser, for hvilke EU-varemærket er registreret, hvis der i offentlighedens 

bevidsthed er risiko for forveksling; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, 

at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket  

c) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket, uanset om det anvendes i 

forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller ikke 

ligner dem, for hvilke EU-varemærket er registreret, når varemærket er velkendt i 

Unionen, og brugen af dette tegn uden rimelig grund medfører en utilbørlig 

udnyttelse af EU-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader 

dette særpræg eller renommé.” 
 
Som sagen foreligger oplyst, lægger klagenævnet til grund, at domænenavnene ”vparts.dk” og ”v-
parts.dk” er registreret af indklagede i 2011 og dermed forud for, at klageren opnåede 
varemærkeregistrering af betegnelse ”VPARTS” i 2015, samt at indklagede efter registreringen af 
domænenavnene har anvendt domænenavnet ”v-parts.dk” til at viderestille til domænenavnet 
”vparts.dk”, hvorpå indklagede har en hjemmeside med udbud til salg af reservedele til biler af 
mærket Volvo. Indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnene 
”vparts.dk” og ”v-parts.dk” indebærer således ikke en krænkelse af klagerens varemærkeret. 
 
Selvom klagenævnet ikke kan lægge til grund, at indklagede har krænket klagerens varemærkeret, 
har indklagede som registrant af domænenavnene ”vparts.dk” og ”v-parts.dk” pligt til at overholde 
domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse lyder således: 
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”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god 

domænenavnsskik.” 

 
I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 
(Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om 
overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, 
overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge 
nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være 
underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god 
domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere 
tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af 
kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over 
for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: 
 

”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette 

skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning 

mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. 

 

I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god 

domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den 

samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, 

sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse 

i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for 

henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er 

relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. 

 
Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante 

at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis 

være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for 

etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en 

tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere 

tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af 

domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” 
 
Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 
1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et 
domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. 
 
Klageren er et svensk aktieselskab ved navn Vparts Holding AB, der efter det oplyste har drevet 
virksomhed med salg af reservedele til biler af mærket Volvo i over 20 år. Klageren sælger efter det 
oplyste reservedele til kunder også uden for Sverige, herunder i Danmark. Klageren opnåede i 2015 
varemærkeregistrering af betegnelsen ”VPARTS”, som i dag i ikke ubetydelig grad forbindes med 
klageren og klagerens aktiviteter på internettet. Klageren har på den baggrund en naturlig interesse i 
at kunne gøre brug af domænenavnene ”vparts.dk” og ”v-parts.dk” i forbindelse med sine aktiviteter. 
 
Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og 
anvendelsen af domænenavnene involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne 
interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at ”VPARTS” og ”V-PARTS” er en 
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sammensætning af bogstavet V og det engelske ord ”parts”, der kan oversættes til ”dele”. 
Domænenavnene har således en vis deskriptiv betydning, og det må på denne baggrund indgå i 
interesseafvejningen, at mange andre end sagens parter derfor kan have en naturlig interesse i at kunne 
råde over domænenavnene ”vparts.dk” og ”v-parts.dk”. 
 
Indklagede er en enkeltmandsvirksomhed, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under 
navnet Gadbjerg Reservedelslager v/Kristian Worm (CVR-nummer 16585971). Indklagede driver –  
ligesom klageren – virksomhed med salg af reservedele til biler af mærket Volvo. Indklagede har 
oplyst, at indklagede registrerede domænenavnene ”vparts.dk” og ”v-parts.dk” i 2011 efter en 
henvendelse fra Volvo, der krævede, at indklagede ophørte med at anvende domænenavnet 
”volvospareparts.dk”, hvorpå indklagede havde en hjemmeside. Indklagede anvender i dag 
domænenavnet ”vparts.dk” til en hjemmeside for sin virksomhed, og domænenavnet ”v-parts.dk” 
anvendes til at viderestille hertil. Klagenævnet finder på denne baggrund, at indklagede har en 
naturlig interesse i at kunne råde over de omtvistede domænenavne.  
 
Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i de omtvistede 
domænenavne væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold 
til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt 
registreringen af domænenavnene ”vparts.dk” og ”v-parts.dk”. 
 
Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at 
indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde 
retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade 
domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende 
 
 

A F G Ø R E L S E 
  
Der kan ikke gives klageren, Vparts Holding AB, medhold. 
 
Dato: 30. juni 2020 
 
 
 

___________________ 
Kaspar Linkis 

(Formand)  
 
 

 Thomas Riis Jens Schovsbo 
 
 
 

 


