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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 

 

 

 J.nr.: 2020-0143 

 

Klager: 

 

IFA TAGDÆKNING NYKØBING F. A/S 

Vadebrovej 36 

Nagelsti 

4891 Toreby L 

Danmark 

 

Indklagede: 

 

[A] 

[A’s adresse] 

Danmark 

 

Parternes påstande: 

 

Klagerens påstand  

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnene ”ifatag.dk” og ”ifa-tag.dk” til klageren. 

 

Indklagedes påstand 

Indklagede har ikke svaret i sagen. 

 

Dokumenter: 

 

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 14. juli 2020 med fem bilag (bilag 1-5). 

 

Registreringsdato: 

 

Domænenavnene ”ifatag.dk” og ”ifa-tag.dk” er registreret den 18. april 2002. 

 

Sagsfremstilling: 

 

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

navnet IFA TAGDÆKNING NYKØBING F. A/S (CVR-nummer 26404495) med startdato den 1. 

januar 2002. Af de historiske registreringsoplysninger fremgår det bl.a., at [A] indtrådte i selskabets 

bestyrelse den 4. marts 2002 og udtrådte igen den 30. april 2008. [A] indgår på nuværende tidspunkt 

hverken i selskabets bestyrelse eller direktion eller blandt selskabets legale eller reelle ejere ifølge 

Det Centrale Virksomhedsregister. Selskabets formål er – i kraft af selskabets indgåelse af en 

samarbejdsaftale med Nordic Waterproofing A/S – at drive tagentreprise og lignende virksomhed i 

det område, der er fastsat i den mellem selskabet og Nordic Waterproofing A/S indgåede 

samarbejdsaftale, med udførelse af tagdækningsentrepriseopgaver for kunder indenfor nybyg, 

renovering, vedligeholdelse og servicetilsyn. Endvidere er selskabet registreret under branchekode 

”439100 Tagdækningsvirksomhed”. 
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I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: 

 

”Domæne er, jf. DK Hostmaster, oprettet som personlig ejet domæne. Dette skal ændres til IFA 

Tagdækning A/S. 

 

[…] 

 

Domænerne ”ifatag.dk” og ”ifa-tag.dk” betales og skal ejes af IFA Tagdækning A/S. 

Domænerne styrer mails til/fra selskab og hjemmeside. 

 

Information om registrant er ikke offentligt tilgængelig, men menes af være [A].  

 

[A] har været tidligere medejer af IFA Tagdækning A/S og har oprettet domænerne i personligt 

eje. [A] trådte ud af IFA Tagdækning A/S, og er årsagen til, at vi ikke kan få hans underskrift 

til overdragelse. 

 

[…] 

 

Da [A] blev købt ud af firmaet, blev der aldrig tænkt på, at han havde personligt ejerskab til 

domænerne. Dette til trods for, at handlen blev foretaget af advokater. 

 

Her har det ikke fremgået tydeligt, at de var ejet af [A], så det er forståeligt, at de dengang er 

blevet overset. Faktura fra DK Hostmaster har altid været udstedt til IFA Tagdækning A/S, er 

altid blevet sendt direkte til IFA Tagdækning A/S og altid betalt af IFA Tagdækning A/S. Vi har 

ligeledes adgang til domænernes kontrolpaneler. 

 

Der har aldrig været antydning af, at [A] har villet benytte sig af domænerne, da vi fik afsluttet 

det hele på en gang. 

 

[A] har efterfølgende drevet en række solcentre, har ingen form for interesse i tagdækning og 

har ikke udvist det i nu mere end 10 år.” 

 

Som bilag 1 har klageren fremlagt en udskrift af 14. juli 2020 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende sin 

virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen. 

 

Bilag 2 er et skærmprint af 14. juli 2020 fra et opslag på hjemmesiden under domænenavnet ”ifa-

tag.dk”, der ligner hjemmesiden som fremkom ved sekretariatets opslag den 6. august 2020 og den 

2. juli 2020, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. 

 

Bilag 3 er et skærmprint af 14. juli 2020 fra et opslag på hjemmesiden under domænenavnet 

”ifatag.dk”, der ligner hjemmesiden som fremkom ved sekretariatets opslag den 6. august 2020 og 

den 2. juli 2020, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. 

 

Bilag 4 er et skærmprint af 14. juli 2020 fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-

hostmaster.dk) vedrørende domænenavnet ”ifa-tag.dk”. 

Bilag 5 er et skærmprint af 14. juli 2020 fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-

hostmaster.dk) vedrørende domænenavnet ”ifatag.dk”. 
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Ved opslag den 6. august 2020 på ”ifatag.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende 

hjemmeside fremkom ved opslag den 2. juli 2020:  

 

 
 

Ved opslag den 6. august 2020 på ”ifa-tag.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende 

hjemmeside fremkom ved opslag den 2. juli 2020:  
 

 
 

Ved at klikke på feltet ”Kontakt” på ovenstående hjemmeside fremkom bl.a. følgende kontaktdata, 

som sekretariatet har taget følgende kopi af: 
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Ved e-mails af 2. juli 2020 har DK Hostmaster på anmodning fra sekretariatet oplyst, at indklagede, 

[A], er registrant af domænenavnene ”ifatag.dk” og ”ifa-tag.dk”. 

 

Sekretariatet har ved opslag den 6. august 2020 på ”ifatag.dk” i Internet Archive Wayback Machine 

(www.archive.org) konstateret, at hjemmesiden under det pågældende domænenavn er lagret i alt 47 

gange i perioden fra den 16. maj 2007 og frem til den 18. januar 2020. Af de lagrede hjemmesider 

fremgår det, at domænenavnet ”ifatag.dk” i hvert fald periodevis fra den 11. januar 2012 og frem til 

den 18. januar 2020 har indeholdt en hjemmeside for klagerens virksomhed. Sekretariatet har i den 

forbindelse taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret den 11. januar 2012: 
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Ved opslag den 6. august 2020 på ”ifa-tag.dk” i Internet Archive Wayback Machine 

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

er lagret i alt otte gange i perioden fra den 10. juni 2016 og frem til den 28. august 2019. Af de lagrede 

hjemmesider fremgår det, at domænenavnet ”ifa-tag.dk” i hvert fald periodevis i det nævnte tidsrum 

har indeholdt en hjemmeside for klageren. Sekretariatet har i den forbindelse taget følgende kopi af 

hjemmesiden som lagret den 10. juni 2016: 

 

 
 

Parternes anbringender kan sammenfattes således: 

 

Klageren har gjort gældende, 

 at domænenavnene ”ifatag.dk” og ”ifa-tag.dk” betales af klageren, og at domænenavnene 

anvendes til mails til og fra klageren samt klagerens hjemmeside, 

 at indklagede tidligere har været medejer af klageren og har oprettet de to omtvistede 

domænenavne i personligt eje, 

 at der ikke blev tænkt på, at indklagede havde personligt ejerskab over domænenavne, da 

indklagede blev købt ud af klagerens virksomhed, 

 at faktura fra DK Hostmaster dog altid har været udstedt til klageren, altid er blevet sendt direkte 

til klageren og altid er blevet betalt af klageren, 

 at klageren ligeledes har adgang til domænenavnenes kontrolpaneler, 

 at der aldrig har været antydning af, at indklagede har villet benytte sig af domænenavnene 

”ifatag.dk” og ”ifa-tag.dk”, 

 at indklagede således i dag ingen form for interesse har i tagdækning og ikke har udvist det i nu 

mere end 10 år, og 

 at domænenavnene ”ifatag.dk” og ”ifa-tag.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. 
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Nævnets bemærkninger: 

 

Indklagede, [A], 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 oplysninger fra DK Hostmaster, at domænenavnene ”ifatag.dk” og ”ifa-tag.dk” er 

registreret den 18. april 2002 af indklagede, som fortsat er anført som registrant af de omtvistede 

domænenavne. 

 

Ifølge oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister er klageren et aktieselskab registreret under 

navnet IFA TAGDÆKNING NYKØBING F. A/S med startdato den 1. januar 2002. Selskabet er 

registreret under branchekode ”439100 Tagdækningsvirksomhed”. 

 

Klageren har overfor klagenævnet anført bl.a., at indklagede tidligere har været medejer af klagerens 

virksomhed og i den forbindelse oprettede de to omtvistede domænenavne ”ifatag.dk” og ”ifa-tag.dk” 

i personligt ejerskab. Endvidere har klageren anført, at faktura fra DK Hostmaster altid har været 

udstedt til klageren, altid er blevet sendt direkte til klageren og altid betalt af klageren, som ligeledes 

har adgang til domænenavnenes kontrolpaneler. Klageren har supplerende oplyst, at der ikke blev 

tænkt på indklagedes personlige ejerskab over domænenavnene, da indklagede blev købt ud af 

klagerens virksomhed, og at der aldrig har været nogen antydning af, at indklagede har villet benytte 

sig af domænenavnene. 

 

Som sagen er oplyst lægger klagenævnet til grund, at indklagede har registreret domænenavnene 

”ifatag.dk” og ”ifa-tag.dk” på vegne af klagerens virksomhed, som indklagede på et senere tidspunkt 

er udtrådt af.  

 

Klagenævnet har herved navnlig lagt vægt på, at domænenavnene ”ifatag.dk” og ”ifa-tag.dk” på 

nuværende tidspunkt begge indeholder en hjemmeside for klagerens virksomhed vedrørende 

tagdækning, og at oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) viser, at 

domænenavnene i hvert fald tilbage i henholdsvis januar 2012 og juni 2016 også har indeholdt en 

hjemmeside for klagerens virksomhed. 

 

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 undladelse af at efterkomme klagerens 

anmodning om at få overdraget domænenavnene ”ifatag.dk” og ”ifa-tag.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 domænenavnene ”ifatag.dk” og ”ifa-tag.dk” skal overføres til klageren, IFA 

TAGDÆKNING NYKØBING F. A/S. Overførslen skal gennemføres straks. 
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Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 

 

Dato: 13. august 2020 

 

 

 

___________________ 

Kaspar Linkis 

(Formand) 

 

 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


