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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2020-0091 
 
 
Klager: 
 
Ole Sandberg Nørby 
Elsdyrløkken 44C 
5210 Odense NV 
Danmark 
 
Indklagede: 
 
EVERGREEN INTERNET ApS 
Krakesvej 70 
8600 Silkeborg 
Danmark 
 
v/René Mogensen 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand  

Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”dykker.dk” til klageren. 
 

Indklagedes påstand 
Frifindelse. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 17. april 2020 med 22 bilag (bilag 1-22), svarskrift 
af 7. maj 2020, supplerende svarskrift af 21. april 2020 med fire bilag (bilag A-D), replik af 27. maj 
2020 med seks bilag (bilag 23-28) og duplik af 14. juni 2020 med 11 bilag (bilag E-O). 
 
Registreringsdato: 
 

Domænenavnet ”dykker.dk” er registreret den 17. december 2019. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Hermed indsendes min formelle anmodning til Klagenævnet for Domænenavne om, at .dk-

domænet ”dykker.dk” overføres til Ole Nørby, da det ikke benyttes retsmæssigt korrekt af 

registrant ifølge Domænelovens § 25, stk. 1 og stk. 2. 
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Domænets nye formål vil blive brugt til fordel for flere danske sportsklubber, som vil kunne 

oprette træningsprogrammer og træningsøvelser til undervisning af dykkersikkerhed og -teori 

for alle aldre, men med fokus på ny-uddannelse i dykkerlære til unge i alderen 8 til 17 år. 

 

Der er planer om, at hjemmesiden skal startes op og senere i et samarbejde med flere lokale 

sportsklubber blive delt med venskabsklubber på både Fyn og resten af Danmark. 

 

Domænet lader til, at være holdt ”parkeret” af anpartsvirksomheden ”EVERGREEN Internet 

ApS”, der er står registreret som branchen 631200 Webportaler på [cvr.dk] og som er en del 

af moderselskabet ”STEFAN JUHL HOLDING ApS” som er opført som ”642020 Ikke-

finansielle holdingselskaber”. 

 

Modervirksomheden STEFAN JUHL HOLDING ApS er ifølge [lasso.dk] registreret med 

følgende formål at ”foretage investeringer i andre selskaber.” 

… 

 

Ifølge [cyprusregistry.com] ejer Stefan Juhl Mogensen også virksomheden U.C. UserConsumer 

Marketing Ltd med 2 medarbejdere, hvor stillingerne Secretary og Director er holdt af samme 

navn, STEFAN JUHL MOGENSEN og én anden medarbejder også af dansk navn. Stefan Juhl 

Mogensen har også registreret bopæl på denne Cypern-baserede adresse. 

 

EVERGREEN INTERNET ApS har været anklaget for at overtræde Domænelovens § 25, stk. 1 

og stk. 2 flere gange. Hver af disse sager er bygget på anklager fra virksomheder og 

privatpersoner, der ønsker domænerne overdraget fra indklagede, deriblandt: 

 

J.nr.: 2017-0112 terra.dk 
J.nr.: 2018-0436 tal.dk 

J.nr.: 2018-0660 både.dk 

J.nr.: 2018-0657 båd.dk 

J.nr.: 2017-0237 bager.dk 

 

Der refereres foruden til j.nr.: 2017-0147 gældsrådgivning.dk (TABT af anklager, men senere 

overtaget af anklager), hvor Indklagede var virksomheden U.C. UserConsumer Marketing Ltd. 

jvf. Klage til Klagenævnet for Domænenavne j.nr.: 2017-0147 beskriver U.C. UserConsumer 

Marketing Ltd. med sine to ansatte sig som værende ”et Cypriotisk selskab med adskillige 

ansatte, der siden stiftelse 24. januar 2014 … primært har haft sine erhvervsaktiviteter inden 

for udgivelse af internetmedier omhandlende, og markedsføring af finansielle produkter og 

serviceydelser. Heriblandt særligt rettet mod Skandinaviske lande”. 

 

I hver sag har indklagede nævnt, at de i fremtiden vil benytte domænet til projekter, men mange 

af de domæner står stadig til dags dato ”ubenyttede” og langt størstedelen viser samme side 

fra navneserveren parkingcrew.net med de eneste forskelle værende de ”relaterede links”, der 

vises midt på siden og overskriften som viser domænenavnet. 

 

EVERGREEN INTERNET ApS lader til (j.nr.: 2017-0112 og stadig i dag) at registrere mange 

domæner og jvf. tidligere sager fra domaeneklager.dk har EVERGREEN Internet ApS 

registreret mellem 80 og op til 565 domænenavne, hvoraf mange eller de fleste af disse 
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domæner lader til at referere til ”eftertragtede” domænenavne, inklusive men ikke kun i 

kategorierne: 

 

- Professioner og virksomhedsprofiler (hundeinternat.dk, lamborghini.dk, 

slægtsforskning.dk, gulvlægger.dk) 

- Cannabis, seksuelle referencer og porno (nudism.dk, modeller.dk, dk-sex.dk, utro.dk) 

- Spil og gambling (poker-sider.dk, scam.dk) 

- Domæner der findes eller ligner domæner på andre top-level-registranter (xvideo.dk, 

tubegalore.dk, unblock.dk) 

- Deling af filer via torrent (uploads.dk, torrents.dk, torrentz.dk) 

… 

 

Anklager er bevidst om, at det ikke er ulovligt at registrere mange domæner, men påpeger at 

langt størstedelen af disse stadig ikke er benyttet eller peger på samme ”ens” side. 

 

Andre tidligere registrerede domæner som fit.dk eller kredittjek.dk indeholder stadig samme 

website-indhold og samme navneservere, som da domænerne var registreret af EVERGREEN 

Internet ApS, hvilket indikerer, at kun ejerskabet eller registranten af domænet har skiftet hånd, 

men ikke forbindelserne i baggrunden. Det bemærkes, at kredittjek.dk er flyttet registrant til 

U.C. UserConsumer Marketing Ltd, men at hjemmesiden har samme indhold. 

… 

 

Indklagede nævner i flere Domæneklagesager, at de antal år, der er gået siden registreringen 

af domænerne ikke er tid … nok til at realisere hvilket projekt de har planlagt for domænet. 

… 

 
Hvis man kigger på HTML-koden på hver af de sider, der er parkeret af EVERGREEN 

INTERNET ApS, hedder HTML-kode div-objektet for linket ”Forespørg om dette domæne” 

id="sale_link” og peger i dykker.dk’s tilfælde videre til www.mydomaincontact.com” eller 

andre domænenavne som domain_name ID. Dette fungerer kun for domæner allerede 

registreret i systemet. 

 

Idét at div_ID direkte refererer til et SALE_LINK påpeger jeg, at det beviser, at tjenesten er 

designet med intention at kunne videresælge domæner. 

 

Hjemmesidens inkluderede JavaScript-kode er også sat op til at videresende et klik på siden til 

”doubleclick.net/apps/domainpark/domainpark.cgi?client=…” og javascript-koden 

”scriptPath + ”/track.php?domain=” + encodeURIComponent(domain) + 

”&caf=1&toggle=needsreview&uid=” + encodeURIComponent(uniqueTrackingID));”. Det 

indikerer, at når der er klikket på linket, bliver brugeren igennem Parkingcrew informeret om, 

at siden er eftertragtet eller besøgt og muligvis har brug for ”review”, baseret på 

besøgsstatistikker. Der sendes herefter en mail til brugeren med de indtastede oplysninger fra 

formularen. 

 

I dette tilfælde sendtes en mail til Stefan Juhl Mogensen’s gmail-konto, som har svaret tilbage 

til min mailadresse, som jeg har udfyldt via formularen og anklager modtog inden for få timer 

at have udfyldt feltet en e-mail fra Stefan Juhl <stefanjuhl@gmail.com>. 

… 
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Det noteres, at anklager er opmærksom på, at køb og salg af danske domæner ikke er lovligt 

og at disse mails i korrespondancen er tiltænkt at få et bevis på at domænet er til salg. Der vises 

fra anklager en interesse i domænet og i metoden for salget, for at modtage beviser på 

anklagers påstand om, at domænenavnet forsøges solgt af Indklagede. Herunder følger e-

mailsamtalen. Der er ikke rettet korrektur, men tomme linjer er fjernet for læsbarhedens skyld. 

Der gøres opmærksom på, at mails sendt fra Stefan Juhl er i anden tidszone end dansk 

sommertid, og at mails er sorteret kronologisk: 

 
Fra: Stefan Juhl <stefanjuhl@gmail.com> 

Sendt: 15. april 2020 13:44 

Til: Ole Nørby 

Emne: Re: Message for domain dykker.dk 

 

Hej Ole, 

 

Hvad forestiller du dig med domænet? 

 

- Stefan Juhl 

 

… 

15. apr. 2020 13.58 skrev Ole Nørby <ole@dvice.dk>: 

 

Hej Stefan 

 

Mange tak for det hurtige svar. 
 

Jeg er instruktør i er en dykkerklub på Fyn der er ved at samle vores fælles viden i et 

system/opslagsværk om vores – og grundet vores samarbejde med andre ”venne-klubber” 

har vi allerede nu et ønske om at det skal kunne bruges til en fælles side hvor det vil være 

muligt at oprette disse fællesviden. 

 

dykker.dk er et domæne der ikke er i brug i øjeblikket og jeg kan se at der bare er sat 

navneserver til parkingcrew.net så derfor tog jeg straks fat i jer igennem deres 

kontaktprompt. 

 

Selvfølgelig fandt jeg også jeres informationer igennem dk-hostmaster. 

 

Med venlig hilsen 

Ole Nørby 

 

Fra: Stefan Juhl 

Sendt: 16. april 2020 01:44 

Til: ole@dvice.dk 

Emne: Re: SV: Message for domain dykker.dk 

 

Hej Ole, 
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Det er ikke ret lang tid siden jeg registrerede domænet, og derfor er det ikke taget i brug 

endnu. 

 

Både jeg og min far dykker, så da jeg opdagede det blev ledigt skyndte jeg mig at registrere 

det. Men jeg kan godt se at I nok også kan gøre godt brug af det  

 

Har du et forslag til hvad du mener ville være en fair pris? 

 

- Stefan Juhl 

 

On Thu, 16 Apr 2020 at 08:02, Ole Nørby <ole@dvice.dk> wrote: 

 

Jeg har ingen anelse om hvad sådan nogen domæner går for. Noget erfaring med det? 

 

Med venlig hilsen 

Ole Nørby 

 

Fra: Stefan Juhl 

Sendt: 16. april 2020 10:35 

Til: Ole Nørby 

Emne: Re: SV: Message for domain dykker.dk 

 

Jeg tænker der i hvert fald skal nogle tusinde til, da jeg ellers hellere bare vil beholde og 

bruge det selv som planlagt. 

 

- Stefan Juhl 
 

On Thu, 16 Apr 2020 at 12:50, Ole Nørby <ole@dvice.dk> wrote: 

 

Hvad snakker vi, 2.000? 10.000? Hvad er proceduren? Aldrig prøvet det før. 

 

Med venlig hilsen 

Ole Nørby 

 

Fra: Stefan Juhl 

Sendt: 17. april 2020 06:46 

Til: Ole Nørby 

Emne: Re: SV: Message for domain dykker.dk 

 

Jeg forestillede mig nok 3-4000kr. 

 

- Stefan Juhl 

 

On Fri, 17 Apr 2020 at 08:23, Ole Nørby <ole@dvice.dk> wrote: 

 

Hvordan foregår betalingen af dette? 

 

Jeg mener, hvordan overføres pengene? 
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Med venlig hilsen 

Ole Nørby 

 

Fra: Stefan Juhl 

Sendt: 17. april 2020 07:26 

Til: Ole Nørby 

Emne: Re: SV: Message for domain dykker.dk 

 

Jeg kan lave en faktura fra mit firma og så kan du betale med almindelig bankoverførsel. 

 

- Stefan Juhl 

 

On Fri, 17 Apr 2020 at 08:29, Ole Nørby <ole@dvice.dk> wrote: 

 

Et dansk firma? Hvem vil overførslen være til? 

 

Med venlig hilsen 

Ole Nørby 

 

Fra: Stefan Juhl 

Sendt: 17. april 2020 07:31 

Til: Ole Nørby 

Emne: Re: SV: Message for domain dykker.dk 

 

Ja, mit danske firma og dets bankkonto i Arbjedernes Landsbank. 
 

- Stefan Juhl 

 

On Fri, 17 Apr 2020 at 09:14, Ole Nørby <ole@dvice.dk> wrote: 

 

Send mig en faktura, så sender jeg den straks videre! 

 

Med venlig hilsen 

Ole Nørby 

 

Fra: Stefan Juhl 

Sendt: 17. april 2020 08:31 

Til: Ole Nørby 

Emne: Re: SV: Message for domain dykker.dk 

 

Ok, hvem skal faktura udstedes til? (Navn, adresse og evt. CVR nr.?) 

 

- Stefan Juhl 

 

Anklager er stoppet med at svare tilbage på disse mails efter denne samtale. 
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Disse mails er tydeligt bevis på, at domænet er til salg og det kan antages, at jo højere en 

efterspørgsel på et domænenavn, jo højere en efterspurgt pris. 

 

Dykker.dk lader ikke til at være meget efterspurgt. 

 

Alle de domæner registreret af EVERGREEN INTERNET ApS som viser de ens ”reklamesider” 

har også ns1.parkingcrew.net og ns2.parkingcrew.net som navneservere. 

 

Linket i toppen med teksten ”Forespørg om dette domæne” peger på mydomaincontact.com og 

linket ”Privacy Policy” i bunden af siden peger på http://www.parkingcrew.net/privacy.html 

igennem et JavaScript script. 

 

Domænet www.MyDomainContact.com har ikke en forside eller en kontaktperson ifølge 

https://who.is/whois/mydomaincontact.com, men er registreret i Tyskland præcis som 

parkingcrew.com og parkingcrew.net og alle deres oplysninger er ”REDACTED FOR 

PRIVACY” og domænerne er hostet ved Amazon Web Services. 

 

Efter gennemlæsning af ”Privacy Policy”-linket nederst på http://dykker.dk og et besøg til 

ParkingCrew’s egen Facebook-side fb.com/ParkingCrew/ er det tydeligt, at ParkingCrew er 

ejet af den tyske virksomhed TeamInternet, og at tjenesten er er designet til reklameindtægter 

på parkerede domæner og videresalg af domænenavne med tekster der præges på deres 

hjemmeside https://www.parkingcrew.com/ som eksempelvis: 

 

“We Monetize Your Domains!” og “Various “For Sale” banners” og er præget at tekster som 

“We have partnered with the biggest search engine in the world to bring the largest ad 

inventory out there to your domains.” 
 

Det påpeges, at anklager er bevidst om, at det er lovligt reklamere på hjemmesider og at sælge 

rettigheden til flere forskellige TLD-domænetyper, som .com-domæner og .org-domæner også 

er lovligt, men at det ikke er lovligt at sælge et .dk-domæne jvf. Domæneloven § 25, stk. 2. 

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

videresalg eller udlejning for øje.” 

 

Dog indikeres det, at den service og det webhotel, som ParkingCrew yder for domænerne, der 

er registreret af EVERGREEN INTERNET ApS, er designet til reklamering, til videresalg af 

domæner og at ParkingCrew bruges som en kommunikations- og salgs-platform af disse 

domæner med metoden at domænerne registreres, parkeres med fordelene at indtjene 

reklameindtægter baseret på besøg på siderne og at de derefter nemt kan skifte 

domæneregistrant(er) hvis kontaktet ”for et tilbud” igennem prompten. 

 

Det påpeges også, at mange af indklagedes domæner ligner at være registreret med fokus på 

”Typosquatting”, et princip at et domænenavn anvendes til at skabe forveksling med et andet 

næsten identisk domænenavn og dermed skaber trafik på egen hjemmeside – og lignende 

domæner der ville være interessante for virksomheder der udbyder de lignende services både 

fra Nationale og Internationale interessenter. 

 

Andre tidligere registrerede domæner som fit.dk eller kredittjek.dk indeholder stadig samme 

indhold og navneservere som da domænerne stadig var registreret af EVERGREEN INTERNET 
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ApS, hvilket indikerer at kun ejerskabet/registranten af domænet har skiftet hånd, men ikke 

forbindelserne i baggrunden. 

 

Det gøres også opmærksom på, at kredittjek.dk’s nye og nuværende registrant er ”U.C. 

UserConsumer Marketing Ltd., Georgiou Seferi Street 11, Majestic P1, Block A, no 108, 7562 

Larnaca” fra Cypern og har samme adresse som reelle ejer af EVERGREEN INTERNET ApS 

og STEFAN JUHL HOLDING ApS, Stefan Juhl Mogensen, der også er bosiddende i Cypern. 

 

Det kan konkluderes, at indklagede er villig til at sælge domænet dykker.dk for 3-4.000 danske 

kroner foruden at sende en faktura på salget af domænenavnet til hvem, der viser interesse i 

købet. 

 

Det kan konkluderes, at langt størstedelen af de domænenavne, der er registreret af 

EVERGREEN INTERNET ApS, er anbragt ved parkingcrew.net som også yder services til 

kontakt eventuelle købere og sælgere af registrerede domænenavne. 

 

Indklagede hentyder til, at domænet dykker.dk blev registreret da private interesser indgår i 

registreringen, men domænet er registreret på en virksomheds registrant. 

 

Det begrundes, at domænet dykker.dk overføres til anklager Ole Nørby da  

 

- Domænet ikke bliver brugt. 

- Domænet er parkeret med videresalg for øje. 

- Domænet er forsøgt solgt af registranten for 3-4000 kroner. 

- Det misbruges i reference til Domæneloven §25, stk. 1. og stk. 2. 

- Fordi anklager står i venteposition til domænet på DK-Hostmaster. 
- Det vil gavne innovativ internetudvikling i samfundet og blive et vigtigt uddannelsesværktøj 

for sportsklubber.” 

 

Bilag 1 er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at EVERGREEN 
INTERNET ApS er registrant af domænenavnet ”dykker.dk”, der blev registreret den 17. december 
2019. 
  
Bilag 2 er et udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, hvoraf fremgår, at indklagede er et 
anpartsselskab, der er registreret under navnet EVERGREEN INTERNET ApS (CVR-nummer 
35404678) med startdato den 12. juli 2013. Selskabet er registreret under branchekode 631200 
”Webportaler” og selskabets formål er ”udvikling og drift af internetportaler og andre digitale 
tjenester samt alt hvad ledelsen finder beslægtet hermed”. Daniel Juhl Mogensen er registreret som 
selskabets direktør og Stefan Juhl Mogensen er registreret som ultimativ ejer af selskabet. 
 
Bilag 3 er et udskrift fra hjemmesiden Lasso (lasso.dk) vedrørende selskabet STEFAN JUHL 
HOLDING ApS. 
 
Bilag 16 er følgende skærmprint, der ifølge det af klageren oplyste er af 17. april 2020, af indholdet 
på domænenavnet ”dykker.dk”: 
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Sekretariatet har ved opslag den 21. april 2020 på domænenavnet ”dykker.dk” taget følgende kopi: 
 

 
 
Ved fornyet opslag på domænenavnet ”dykker.dk” den 6. juli 2020 har sekretariatet konstateret, at 
domænenavnet viderestiller til domænenavnet ”dykaarhus.dk”, der fremstår således: 
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Bilag 17 og 18 er HTML og JavaScript af HTML vedrørende domænenavnet ”dykker.dk”. 
 
Bilag 19 er følgende skærmprint af indholdet den 17. april 2020 på domænenavnet ”dykker.dk”, hvor 
det fremgår, at der er et ”sale link”: 
 

 
 
Bilag 20 er et skærmprint af indholdet på domænenavnet ”mydomaincontact.com”, som man 
viderestilles til ved at klikke på linket ”Forespørg om dette domæne” på domænenavnet ”dykker.dk”: 
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Bilag 21 er et udskrift af virksomheden ParkingCrews (parkringcrew.net) privatlivspolitik (Privacy 
Policy). 
 
Bilag 5 og 7-12 er skærmprints af indholdet på domænenavnene ”komplet.dk”, ”liveleak.dk”, 
”modeller.dk”, ”nudism.dk”, ”regn.dk”, ”slægtsforskning.dk” og ”terra.dk”, som EVERGREEN 
INTERNET ApS ifølge DK Hostmasters WHOIS-database alle er registrant af. 
 
Bilag 4 er et skærmprint af indholdet på domænenavnet ”gulvlægger.dk”, som selskabet Kodyl Laps 
ApS er registrant af. Sekretariatet har ved opslag i CVR konstateret, at Kodyl Laps ApS ultimativt er 
ejet af Daniel Juhl Mogensen og Stefan Juhl Mogensen. 
 
Bilag 6 er et skærmprint af indholdet på domænenavnet ”kredittjek.dk”, der er registreret af selskabet 
U.C. UserConsumer Marketing Ltd. 
 
Det fremgår bilag 4-12, at domænenavnene i alle tilfældene havde et indhold, der svarer til bilag 16, 
som er vist ovenfor. Domænenavnene indeholdt således alle en række ”relaterede links” samt teksten 
”Forespørg efter dette domæne”. 
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I svarskrift indgivet af René Mogensen er anført bl.a. følgende: 
 

”Undertegnede, René Mogensen, er den retmæssige registrant af domænet dykker.dk og afviser 

hermed klagers påstande samt krav om overdragelse af domænet dykker.dk. 

 

Undertegnede har i mange år været en meget aktiv fritidsdykker i bade Danmark såvel som en 

række andre lande, f.eks. Norge, Cypern, Malta og Costa Rica. 

 

Derudover er undertegnede ivrig undervandsfotograf ifm. dykning og udgiver udover på 

kommercielle fotosalgs-sider bl.a. også nogle af disse fotos på det personlige website: 

 

https://www.renemogensen.com/category/diving 

 

Undertegnede er aktivt medlem af flere dykkerklubber, bl.a. Biodyk - undervandsbiologisk 

miljøgruppe, Risskov, hvor undertegnede desuden altid har været ansvarlig for klubbens 

website https://www.biodyk.dk/. 

 

Derudover varetager undertegnede ifm. medlemskab i anden dykkerklub, alt web-relaterede 

vedr. https://dykaarhus.dk for virksomheden, dykkershoppen og dykkerklubben Nordic Diving 

v/ Hans Henrik Bech CVR nr. 20846208. 

 

I November 2019 blev undertegnede oplyst om, at domænet dykker.dk muligvis ville blive slettet 

og bad derfor sin søn, Daniel Juhl Mogensen, direktør i Evergreen Internet ApS, der har 

erfaring med .dk ventelisten, om at hjælpe med at få oprettet en ventelisteposition for domænet 

dykker.dk, da domænet var det mest mundrette domænenavn til at udgive yderligere 

dykkerinformation ifm. dykkerklubberne og undertegnedes samlede undervandsfotomateriale. 
 

Domænet dykker.dk blev d. 17. December 2019 udbudt via venteliste og undertegnede fik 

domænet registreret af Daniel Juhl Mogensen via Evergreen Internet ApS, som 

ventelistepositionen var oprettet igennem. Undertegnede opfatter sig selv som den retmæssige 

registrant af domænet dykker.dk siden registreringsdatoen 17. December 2019. 

 

Fredag d. 17. April blev undertegnede informeret om, at Evergreen Internet ApS havde 

modtaget uopfordret henvendelse fra en person som måske var interesseret i at købe domænet 

dykker.dk. Undertegnede ønskede dog stadig at gøre brug af domænet og bad derfor Evergreen 

Internet ApS om at pege domænet på undertegnedes webhosting (tidligere bilag C indsendt af 

Evergreen Internet ApS), at opgøre samt fakturere det skyldige beløb ifm. gebyr ved oprettelse 

af ventelisteposition plus registreringsudgift til domænet (tidligere bilag A indsendt af 

Evergreen Internet ApS), og at lade domænet overdrage til undertegnedes personlige bruger 

ved DK-hostmaster, hvilket dog ikke var teknisk muligt Mandag d. 20. April 2020, hvor skift af 

navneservere ellers fandt sted. 

 

Tirsdag d. 21 April 2020 modtog Evergreen Internet ApS domæneklagen vedr. dykker.dk 

digitalt, og Onsdag d. 22. April blev undertegnede underrettet af domæneklagenævnet om 

domæneklagen. 

 

Undertegnede gør i øvrigt gældende, at domænet dykker.dk er generisk, hvormed ingen bør 

have en større ret til domænet end andre. Derudover må det påpeges, at klageren ingen særlig 
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eller større interesse har i domænet end undertegnede. Tværtimod faktisk, da klageren allerede 

har domænet dykkersiden.dk, hvilket må være tilstrækkeligt. 

 

Undertegnede kan ikke forholde sig til, og ej heller udtale sig om, Evergreen Internet ApS’s 

andre domæneregistreringer eller forretning. Derfor kan undertegnede ikke kommentere på 

langt størstedelen af klageskriftet. 

 

Dog vil undertegnede påpege, at den af klager fremførte mailkorrespondance i klageskriftet i 

mail af 16. April 2020 01:44 netop omtaler undertegnede som interessehaver i domænet. 

 

Derudover har klager ikke godtgjort noget om de påståede planer og samarbejder omkring 

klagers påståede hjemmesideplaner. 

 

Undertegnede mener derfor, at domæneklagen og anmodning om overdragelse af domænet 

dykker.dk skal afvises.” 

 

I supplerende svarskrift indgivet af EVERGREEN INTERNET ApS fremgår: 
 

”Vi har dags dato modtaget klage j.nr. 2020-0091-R vedr. dykker.dk. Vi kan ikke retmæssigt 

besvare klagen, da vi ikke er den reelle registrant for domænet. Klagen skal i stedet stilles til: 

 

Rene Mogensen 

Adresse: Damtoften 26, Voerladegård, 8660 Skanderborg 

E-mail: mail@renemogensen.com 

 

For hvem domænet er registreret for i December 2019.” 
 

Bilag A er en faktura af 18. april 2020 fra EVERGREEN INTERNET ApS til René Mogensen. 
Fakturaen lyder på 125 kr. inkl. moms og i specifikationen er anført ”dykker.dk”. 
 
Bilag B er et udskrift af en bankoverførsel af 21. april 2020 på 125 kr. fra René Mogensen til 
EVERGREEN INTERNET ApS. 
 
Bilag C er en mail af 20. april 2020, hvoraf fremgår, at navneserveren vedrørende domænenavnet 
”dykker.dk” ville blive ændret fra ”parkingcrew.net” til ”dreamhost.com”. 
 
Bilag D er et udskrift af den såkaldte ”http respons” vedrørende domænenavnet ”dykker.dk”. Det 
fremgår heraf bl.a., at domænenavnet viderestillede til ”dykaarhus.dk”. 
 
I replikken har klageren bl.a. anført følgende: 
 

”René Mogensen skriver i sit svar ”Vedr domæneklage j.nr. 2020-0091-R”, at han 

vedligeholder alt webrelateret til dykker-shoppen dykaarhus.dk og dykkerklubben Nordic 

Diving v/Hans Henrik Bech. Som kunde i butikken og efter en samtale med ejeren Hans Henrik 

Bech den 21. april 2020 klokken 10:57 via telefon med ejeren afviser Anklager Ole Nørby 

hermed René Mogensens påstand om websidens vedligehold, da ejeren af Nordic Diving via 

har benægtet, at han kender til domænet dykker.dk, René Mogensen, ej heller pludselig en 

flytning af pointer fra domænet dykker.dk til butikkens domæne dykaarhus.dk. 
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Nordic Diving v/ Hans Henrik Bech påpeger også, at han aldrig har hørt om domænet 

dykker.dk, EVERGREEN INTERNET ApS eller familien Juhl Mogensen som pludselig 

viderestiller dykker.dk videre til den Aarhusbaserede butik. Anklager Ole Nørby henviser som 

svar til Bilag D, at dette er et forsøg på at ”ligne” aktivitet på domænet dykker.dk fra 

Indklagedes side. 

 

René Mogensen skriver i del 5 af sit svarskrift at undertegnede blev oplyst om, at domænet 

dykker.dk muligvis ville blive slettet og derefter bad sin søn Daniel Juhl Mogensen om at blive 

oprettet på venteliste. 

 

I Bilag A - Faktura på 125,- kroner til Rene Mogensen hentydes fra Daniel Juhl’s svarskrift at 

dække udgifter for venteliste og registrering af domænet. 

 

Der er ingen anden tekst på salget selv eller varens beskrivelse i BILAG A fra Daniel Juhl 

Mogensen, end beskrivelsen i Indklagedes svarskrift ”for pegning af dykker.dk til Rene 

Mogensens DNS og hostingudbyder”. 

 

Det forespørges af anklager, hvorfor der forekom betaling af venteliste, hvis Stefan Juhl i sin 

mail skriver, at han så, at domænet dykker.dk var ledigt og derfor at han skyndte sig at 

registrere det. 

 

Citat fra Domæneklagen: Email #2 sendt fra Stefan Juhl <stefanjuhl@gmail.com> 16. april 

2020: 

 

”...så da jeg opdagede det [Sic. domænet] blev ledigt skyndte jeg mig at registrere det. Men 
jeg kan godt se at I nok også kan gøre godt brug af det.” 

 

Rene Mogensen (far til Ejer af EVERGREEN INTERNET ApS Stefan Juhl Mogensen og 

direktør Daniel Juhl Mogensen) forsøger at forklare det hurtige skift af domænet dykker.dk fra 

EVERGREEN INTERNET ApS, at han stadig ønskede at gøre brug af domænet som – ifølge 

EVERGREEN INTERNET ApS – blev forsøgt skiftet registrant midt på en lørdag, midt i 

Registrant/Indklagede Stefan Juhl Mogensens’ forsøgte salg af domænet til Anklager Ole Nørby 

for ”3-4000 kroner”, hvorfra Indklagede stadig afventede svar fra deres potentielle kunde, 

Anklager. 

 

Anklager Ole Nørby har den 18. april 2020 klokken 10:40 om morgenen (samme lørdag som 

dykker.dk jvf. BILAG A er blevet ”solgt” til ejeren af EVERGREEN INTERNET ApS’s far) 

modtaget en mail fra Indklagede Stefan Juhl <stefanjuhl@gmail.com> med teksten: 

 

”Hej igen, hvilket navn skal jeg skrive fakturaen til og hvilken adresse? Og hvis det er en 

forening eller et firma, så CVR nr.? 

- Stefan” 

 

Der påmindes fra Anklager Ole Nørby, at denne mail fra Indklagede Stefan Juhl var sendt som 

opfølgning på et allerede forsøgt salg af dykker.dk til Anklager Ole Nørby, der har ingen tvivl 

været om salget selv og ingen tvivl om udskrift af en faktura i EVERGREEN INTERNET ApS’s 

navn. Disse e-mails fra Indklagede forbliver ubesvarede. 
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Med et potentielt tab af kroner ulovligt tjent på et ”mistet salg” af domænet dykker.dk ser det 

mystisk ud, at Indklagede netop denne lørdag uden at afvente svar fra en potentiel kunde – og 

endda over en weekend – forsøger at flytte domænet til en anden registrant: Ifølge 

EVERGREEN INTERNET en kunde – deres egen far. 

 

Det afvises derfor af Anklager Ole Nørby, at René Mogensen er ejer af dette parkerede domæne, 

da alt forsøgt salg af domænet er foretaget af EVERGREEN INTERNET ApS, endda med 

henblik på en faktura fra Indklagede. 

 

Der påpeges af Anklager Ole Nørby, at domænets registrant per dato 27. maj 2020 som låst af 

Klagenævnet for Domæneklager stadig er opgivet som EVERGREEN INTERNET ApS, 

registrant EIA352-DK, og at det eneste, der har skiftet, er DNS-navneservere til dreamhost.com 

hvor alle EVERGREEN INTERNET ApS’s andre aktive hjemmesider er hostet. Eksempelvis 

ei.dk og båd.dk. 

 

BILAG 23: PDF 22. april 2020 klokken 12:00 Udskrift fra DK-Hostmaster, der indikerer, at 

registranten af dykker.dk stadig er EVERGREEN INTERNET ApS - Bilag 23 bekræfter dette i 

forbindelse med fastlåsningen af stamoplysninger beskrevet i dokument 2020-0091-

R_54562_temp sendt til Rene Mogensen den 22. april 2020, citat: 

 

”Som følge af den indgivne klage er stamoplysningerne for dykker.dk blevet fastlåst, således 

at alene adresseoplysningerne kan vedligeholdes” 

 

Ved en network-cache undersøgelse igennem browseren Google Chrome under et besøg til 

domænet dykker.dk indikeres det i Udviklerværktøjet, at en server fra webhotellet Dreamhost 
med IP 69.163.157.179:80 som sender domænet dykker.dk videre til https://dykaarhus.dk med 

en Status Code ”301 - Moved Permanently”. 

 

BILAG 24: PNG 22. april 2020 klokken 12:24 Screenshot af network profiling af dykker.dk via 

Google Chrome developer tools. 

 

BILAG 25: PDF 22. april 2020 klokken 12:51 Udskrift fra hostingchecker.com om serveren IP 

69.163.157.179's webserver software Apache2 som reverse DNS. 

 

BILAG 26: PDF 27. maj 2020 Udskrift fra https://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx screenshot 

at dykker.dk og ei.dk benytter samme webhost IP blandt alle IP’er mulige ved webhotellet 

DreamHost, hvilket indikerer samme lejer/tenant ved DreamHost, muligvis via Virtuel IP, 

muligvis via en Dedicated Server IP givet EVERGREEN INTERNET ApS’s interessepunkter. 

Anklager Ole Nørby henviser til at denne IP-adresse 69.163.157.179 er den samme A-RECORD 

server-IP benyttet af EVERGREEN INTERNET ApS's andet domæne ei.dk jvf. 

https://websniffer.cc/?url=https://www.ei.dk/. 

 

Status 301 er en webservers svar/statuskode hvilket indikerer en webbrowser at en virtuel 

Apache2 webserver - jvf. BILAG D og BILAG 25 - beder browseren om at bevæge sig videre til 

et nyt domæne. 
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Status code 301 er ikke en viderestilling af DNS eller beviser fra en navneserver eller registrant 

- det er kommandoen fra en server at videresende browseren fra det besøgte domæne dykker.dk 

til https://dykaarhus.dk og ligner derfor et forsøg fra Indklagede at der pludselig er aktivitet på 

domænet, når Klagenævnet for Domæneklager besøger siden for en gennemgang for aktivitet. 

Dette kan udføres som en midlertidig og nem løsning med en ændring af deres egen Apache2-

webserver’s ".htaccess"-fil og er understøttet ved Dreamhost. Bekræftet af DreamHost’s 

support. Et eksempel på dette kan ses på https://dykkersiden.dk som med samme midlertidige 

opsætning videresender til det omstridte domæne dykker.dk som i skrivende stund videresender 

igen til http://dykaarhus.dk. Der er derfor stadig ingen indikation af registrantskifte af 

domænet. Blot at en webserver sender domænet dykker.dk videre til et andet webhotel så det 

ligner at siden bruges. 

 

Der henvises af Anklager Ole Nørby til, at PDF-filen fremlagt som BILAG C er udarbejdet 

igennem onlinefaktureringsportalen Dinero jvf. filens egenskaber og at efter en kort chat med 

Dinero’s support er det bekræftet, at det er muligt at bagud-datere fakturaer så det kan ligne 

at et salg er forekommet på et givent ønsket tidspunkt. Der er ikke fremlagt bevis fra 

EVERGREEN INTERNET ApS, hvornår denne faktura er genereret. 

 

BILAG 27 til 28: PNG og TXT 22 april 2020 14:10 Supportvindue med Frederik B fra 

Dinero.dk med henblik fra Anklager Ole Nørby, at der ikke er fremlagt bevis fra EVERGREEN 

INTERNET ApS, at fakturaen er oprettet på den dag de påstår. 

… 

 

René Mogensen henviser forståeligt til, at Anklager Ole Nørby ikke har godtgjort noget om de 

påståede planer for domænet dykker.dk’s hjemmesideplaner, men der kan henvises til det - af 

nød – indregistrerede domæne https://dev.dykkersiden.dk for beviser på det snart halvt år 
gamle projekts stadige udvikling. 

 

Det er intentionen at flytte alt indhold til dykker.dk og at videreudvikle samarbejdet mellem 

eksisterende dykkerklubber, begyndende med Frømandsklubben Neptun, Sportsdykkerklubben 

Aqua Club hvem Anklager Ole Nørby agerer hhv. webmaster og klubmedlem. Siden er ikke gået 

live endnu men forventes at kunne åbne, så snart dykker.dk er registreret i rette navn. 

 

Anklager Ole Nørby afviser, at René Mogensens påstand at have noget med domænet dykker.dk 

at gøre ud over at være i familie med ejerne af registranten for domænet dykker.dk, 

EVERGREEN INTERNET ApS og at dette svarskrift kan benyttes som et uheldigt forsøg på at 

beholde det omstridte domæne at vise en virtuel ”aktivitet” på domænet igennem 

videresendelse til en hjemmeside, der ikke tilhører Indklagede men er relateret til sportsgrenen 

Dykning.” 
 

Bilag 24 er følgende skærmprint, der bl.a. viser, at domænenavnet ”dykker.dk” viderestiller til 
domænenavnet ”dykaarhus.dk”: 
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Bilag 25 er et udskrift fra Hosting Checkers (hostingchecker.com) søgemaskine, hvoraf fremgår, at 
domænenavnet ”dykker.dk” hostes hos DreamHost (dreamhost.com). 
 
Bilag 26 er et udskrift fra SuperTool (mxtoolbox.com/SuperTool), hvoraf fremgår, at 
domænenavnene ”dykker.dk” og ”ei.dk”, som EVERGREEN INTERNET ApS ligeledes er registrant 
af, anvender samme IP-adresse (69.163.157.179). 
 
Bilag 27 er et udskrift af en live chat af 22. april 2020 mellem klageren om Dineros kundesupport. 
Af korrespondancen fremgår bl.a.: 
 

Dato: 22/04/2020, 14:05:44 
Fra: Ole Nørby 
 

”Hej! Kan man baguddatere en faktura ved Dinero? Altså, som eksempelvis i dag den 22. 

April 2020 oprette en faktura med datoen 18. april 2020?” 
 

Dato: 22/04/2020, 14:06:04 
Fra: Frederik B. 
 

”Hej :) 

Det kan du sagtens :)” 
 

Dato: 22/04/2020, 14:06:16 
Fra: Frederik B. 
 

”Du skal blot ændre datoen på fakturaen :)” 
 

I duplikken har René Mogensen anført bl.a. følgende: 
 

”Klager, Ole Nørby påstår, at Hans Henrik Bech ikke kender undertegnede eller anerkender 

undertegnedes rolle ifm. dykaarhus.dk. Dette er en direkte usand påstand. Under en samtale 

mellem Hans Henrich Bech og undertegnede bekræftede Hans Henrich Bech, at en 
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telefonsamtale med Klager, Ole Nørby havde fundet sted, men han kunne ikke genkende Klagers 

udlægning af samtalen og Hans Henrich Bech afviste at skulle have givet de af Klager påståede 

udsagn. Hans Henrich Bech har skriftligt på mail bekræftet undertegnedes rolle vedr. 

dykaarhus.dk og langvarige kendskab til undertegnede. Dette er vedlagt som bilag E. 

 

Desuden er vedlagt bilag F, G og H, som er automatiske mails vedr. backup af dykaarhus.dk 

sendt i hhv. Marts, April og Maj måned, der dokumenterer, at mailadressen 

admin@dykaarhus.dk er opsat til at videresende mails til mail@renemogensen.com og dermed 

yderligere dokumenterer det undertegnedes rolle som teknisk ansvarlig ifm. dykaarhus.dk. 

 

Klager spørger til, hvorfor der forekom betaling af ventelisteposition, citat, "hvis Stefan juhl i 

sin mail skriver at han at så at domænet dykker.dk var ledigt og derfor at han skyndte sig at 

registrere det”. Undertegnede har forklaret i tidligere skrivelse, at Evergreen Internet ApS 

oprettede ventelisteposition for dykker.dk, som det fremgår af vedlagte bilag I, på vegne af 

undertegnede der ønskede at anvende domænet såfremt det blev slettet. 

 

Undertegnede har tidligere fået Evergreen Internet ApS til at varetage oprettelse af 

ventelisteposition, registrering af domæne og efterfølgende overdragelse af domæne. Se Bilag 

J, K og L, der viser at helt samme praksis tidligere har været anvendt i ifm. domænet 

flagermus.dk. Dette dokumenterer, at forløbet med dykker.dk er almindeligt og tidligere udført 

praksis for undertegnede med at fa Evergreen Internet ApS til at hjælpe med oprettelse af 

ventelisteposition, registrering, opsætning af DNS mv. 

 

Undertegnede bemærker, at Klager med udsagnet: Stefan Juhl Mogensens’ forsøgte salg af 

domænet til Anklager Ole Nørby…” fremsætter påstand om, at domænet skulle være forsøgt 

solgt, hvilket af undertegnede betragtes som et alvorligt forsøg på at skævvride virkeligheden, 
da det er omvendt, og altså er Klager Ole Nørby, der uopfordret forsøgte at købe domænet, 

uden held fordi det netop ikke er til salg. 

 

Undertegnede gør gældende: 

 

- At hverken Evergreen Internet ApS, Daniel Juhl Mogensen eller Stefan Juhl Mogensen har 

været, eller er, berettigede til at overdrage domænet til tredjepart, da det er undertegnede 

der er den retmæssige registrant. 

- At domænet ikke har været udbudt til salg. 

- At der på Klagers uopfordrede henvendelse til Stefan Juhl Mogensen, alene er sket 

besvarelse og efterfølgende dialog med Stefan Juhl Mogensen fra Stefan Juhl Mogensens 

personlige e-mailadresse, og at Stefan Juhl Mogensen, hverken er oplyst som værende 

registrant af domænet eller tegningsberettiget for Evergreen Internet ApS. 

- At mailkorrespondancen mellem Klager Ole Nørby og Stefan Juhl Mogensen ikke kan 

betragtes som et forsag pa salg, men alene må ses som almindelig høflig og interesseret 

dialog afledt af den uopfordrede henvendelse. 

o Ved gennemlæsning fra start til slut mener undertegnede, at dialogen tydeligt fra 

Stefan Juhl Mogensens’ side af alene går på at afklare hvem der reelt henvender sig 

og hvad deres planer er. Ud fra Stefan Juhl Mogensens eget udsagn til undertegnede 

var der tale om almindelig interesse for hvad andre, som kan være potentielle 

konkurrenter til Stefan Juhl Mogensens bredt dækkende digitale medievirksomheder, 

arbejder på eller har planer om, og i den specifikke sammenhæng særligt fordi 
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Klagers henvendelse kom fra den mistænkelige e-mailadresse: dykker@dvice.dk, 

hvilket Stefan Juhl Mogensen opfattede som, at henvendelsen ikke var fra den som 

afsender udgav sig for at være, hvilket afledte nysgerrighed om, hvem der reelt stod 

bag henvendelsen. 

o Det bemærkes særligt, at der bl.a. ikke har været afgivet tilbud fra nogen af parterne 

om en specifik pris, hvilket understreger, at der alene har været en generel dialog, 

og ingen tilbudsgivning eller reelt forsøg på aftaleindgåelse. 

- At salg af et .dk domæne ikke i sig selv er forkert, men kun såfremt et domæne alene er 

registreret med videresalg for øje. 

 

Klager insinuerer, at der er skulle være noget mistænkeligt ved at undertegnede anvender 

samme hostingudbyder, Dreamhost, som Evergreen Internet ApS. Undertegnede finder det dog 

helt naturligt at anvende samme hostingudbyder som andre har gode erfaringer med, og 

undertegnede gør opmærksom på at en række andre domæner undertegnede personligt har 

eller hjælper med ligeledes er hosted ved Dreamhost og har været det i lang tid, jf. bilag M og 

N. Derudover bemærkes det, at der på omtalte IP er hosted mange andre domæner der intet 

har med Evergreen Internet ApS eller undertegnede at gøre, jf. bilag O med et lille tilfældigt 

udsnit af andre domæner fundet på samme IP. 

 

Klager insinuerer, at der er skulle være noget mistænkeligt ved, at der anvendes en 301 server 

redirect af dykker.dk til webshoppen dykaarhus.dk, hvortil undertegnede må påpege, at det er 

helt almindelig anvendt praksis for at videreføre besøgende fra en webadresse til en anden, og 

at det er muligt at spore salg skabt på dykaarhus.dk der blev henledt via dykker.dk. Netop med 

det formål, at dykker.dk kan bruges i daglig tale for at henlede folk til webshoppen på 

dykaarhus.dk i stedet for at omtale ”dykaarhus.dk” som pga. aa/å kan tolkes og skrives på 

mange forskellige mader. 
 

Slutteligt gør undertegnede desuden gældende: 

 

- At undertegnede har fået Evergreen Internet ApS til at varetage oprettelse af 

ventelisteposition for domænet dykker.dk og efterfølgende registrering af domænet 

dykker.dk på vegne af undertegnede. 

- At undertegnede tidligere har fået Evergreen Internet ApS til at varetage oprettelse af 

ventelisteposition, registrering og efterfølgende overdragelse af domæne. Dette 

dokumenterer at transaktionen med dykker.dk er almindelig og tidligere udført praksis for 

undertegnede med at få Evergreen Internet ApS til at hjælpe med. 

- At undertegnede er registreret ved DK-hostmaster som betaler af registreringsgebyrer for 

domænet dykker.dk, 

- At domænet dykker.dk er af ren generisk karakter, og at klager ingen særlig ret har til 

domænet. 

- At undertegnede har en større ret til domænet dykker.dk end Klager, da undertegnede var 

først i tid, i øvrigt har en legitim og dokumenteret interesse i domænet samt at domænet er 

taget i brug af undertegnede. 

o Ift. at være far i tid bør det i øvrigt bemærkes, at Klager den 27. Maj har skrevet at 

Klagers påståede projekt på dev.dykkersiden.dk og formål med domænet dykker.dk, 

er et halvt år gammel, hvormed Klager kunne have været først i tid ved at have lagt 

sig på venteliste først. Dette opfatter undertegnede som udtryk for manglende reel 
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interesse fra Klagers side af samt at Klager i øvrigt tilstrækkeligt kan realisere sine 

planer med domænet dykkersiden.dk. 

 

Undertegnede mener derfor, at domæneklagen og anmodning om overdragelse af domænet 

dykker.dk skal afvises, så undertegnede forsat kan anvende domænet dykker.dk.” 
 
Bilag E er en mail af 3. juni 2020 fra Hans Henrik Bech til René Mogensen, hvoraf fremgår følgende: 
 

”Hej Rene 

 

Undertegnede, Hans Henrik Bech, bekræfter hermed at René Mogensen står for den løbende 

tekniske drift af shoppen på https://dykaarhus.dk 

 

Desuden kender jeg René Mogensen fra hans deltagelse i dykkerklubben, på dykkerrejser, køb 

af dykkerudstyr i butikken samt dykkerundervisning.” 
 
Bilag E, G og H er udskrifter, der viser, at en mailadresse tilknyttet domænenavnet ”dykaarhus.dk” 
har viderestillet til mailadressen ”mail@renemogensen.com” i hvert fald siden den 23. marts 2020. 
 
Bilag I er en mail af 22. november 2019 fra DK Hostmaster til EVERGREEN INTERNET ApS, 
hvoraf fremgår, at EVERGREEN INTERNET ApS var kommet på venteliste til domænenavnet 
”dykker.dk”. 
 
Bilag J er en mail af 25. oktober 2017 fra DK Hostmaster til EVERGREEN INTERNET ApS, hvoraf 
fremgår, at EVERGREEN INTERNET ApS var kommet på venteliste til domænenavnet 
”flagermus.dk”. 
 
Bilag K er en mail af 24. januar 2018 fra DK Hostmaster til EVERGREEN INTERNET ApS, hvori 
DK Hostmaster bekræftede EVERGREEN INTERNET ApS’s overdragelse af domænenavnet 
”flagermus.dk” til René Mogensen. 
 
Bilag L er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet 
”flagermus.dk”, hvoraf fremgår, at René Mogensen er registrant af domænenavnet, der blev 
registreret den 24. januar 2018. 
 
Bilag M er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet 
”renemogensen.dk”, hvoraf fremgår, at René Mogensen er registrant af domænenavnet, der blev 
registreret den 19. december 2007. 
 
Bilag N er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet ”biodyk.dk”, 
hvoraf fremgår, at Biodyk er registrant af domænenavnet, der blev registreret den 6. februar 2002. 
 
Sekretariatet har ved opslag i CVR konstateret, at Biodyk er en frivillig forening (CVR-nummer 
33846983), der er registreret under navnet Undervandsbiologisk Miljøgruppe Biodyk. 
 
Bilag O er et udskrift fra InfoBylp.com, hvoraf fremgår, at en lang række domænenavne anvender  
IP-adressen 69.163.157.179. 
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DK Hostmaster har på baggrund af en henvendelse fra sekretariatet oplyst, at EVERGREEN 
INTERNET ApS – ud over at være registrant af domænenavnet ”dykker.dk” – yderligere er registrant 
af følgende 489 domænenavne: 
 
evergreen-internet.dk 
evergreeninternet.dk 
animationer.dk 
bedremaaltider.dk 
biblioteket.dk 
btt.dk 
båd.dk 
både.dk 
catgirl.dk 
chris.dk 
costa.dk 
cykelauktion.dk 
cykelmekaniker.dk 
david.dk 
dehvidesider.dk 
dog.dk 
dykker.dk 
dør.dk 
electrum.dk 
eventmanagement.dk 
eventmanager.dk 
farvelmor.dk 
fil.dk 
find-oplevelsesgaver.dk 
fotovogn.dk 
growers.dk 
haiku.dk 
hashtag.dk 
hesteguide.dk 
hjælpeorganisationer.dk 
hom.dk 
hotyoga.dk 
hvalp.dk 
hvalpe.dk 
hvidesider.dk 
ica.dk 
italian-wines.dk 
italienskvinguide.dk 
jordmoder.dk 
kattemad.dk 
kkb.dk 
klistermærker.dk 
koebenhavn.dk 
komplet.dk 

kursuskatalog.dk 
language.dk 
liveleak.dk 
læs.dk 
mns.dk 
modeller.dk 
mp3.dk 
mystery.dk 
nalini.dk 
namaste.dk 
navnebog.dk 
navnebogen.dk 
netstop.dk 
nummeroplysningen.dk 
opensource.dk 
pattern.dk 
personregister.dk 
personsøgning.dk 
perspektivbredband.dk 
photobooth.dk 
politiker.dk 
procentregning.dk 
quotes.dk 
rafting.dk 
regnemaskine.dk 
scam.dk 
scholar.dk 
slam.dk 
slang.dk 
speedbåd.dk 
speedtest.dk 
steppeulv.dk 
sunhed.dk 
syn.dk 
tabs.dk 
tagtjek.dk 
tamara.dk 
task.dk 
ted.dk 
telefonnummer.dk 
tv-kanaler.dk 
ugehoroskop.dk 
ugenumre.dk 
uploads.dk 

usynlig.dk 
vits.dk 
vitser.dk 
wegner.dk 
adfair.dk 
algorithm.dk 
alokke.dk 
andelskassen-jak.dk 
at-rejse-er-at-leve.dk 
babysitters.dk 
bilstyling.dk 
bodyguard.dk 
boostadventure.dk 
brev.dk 
dansklys.dk 
dine-opskrifter.dk 
dinmor.dk 
dok1.dk 
drivhuse.dk 
dyrenes-forum.dk 
ean.dk 
ei.dk 
energyeurope.dk 
e-nyhederne.dk 
flycertifikat.dk 
frederiksvaerkugeblad.dk 
fri-software.dk 
fuldmagt.dk 
færdselstavler.dk 
hazard.dk 
hygiejne.dk 
inspirefood.dk 
jagtudlejning.dk 
kanalsport.dk 
kursomregner.dk 
ligefrem.dk 
loppefund.dk 
map.dk 
mikro-lån.dk 
miljonyt.dk 
miljø.dk 
minileasing.dk 
motorcykelkørekort.dk 
myfreecams.dk 



 22 

mystores.dk 
norsk.dk 
nyt-om-arbejdsliv.dk 
oasen.dk 
oss.dk 
outsourcing.dk 
personalsportstrainer.dk 
rally-lydighed.dk 
sex-kontakt.dk 
shopbiz.dk 
spare.dk 
tagpapoplys.dk 
ttip.dk 
ungdomsjob.dk 
urban-fitness.dk 
useit.dk 
varevogne.dk 
verdensnyt.dk 
videoredigering.dk 
y8.dk 
bulking.dk 
camino.dk 
go-motion.dk 
gomotion.dk 
halvmarathon.dk 
healthy.dk 
idræt.dk 
lowcarbstore.dk 
pedometer.dk 
slankemad.dk 
slankemiddel.dk 
slankepulver.dk 
training.dk 
trim.dk 
trimguiden.dk 
træningsprogram.dk 
bbw.dk 
beeg.dk 
billigsexcam.dk 
busty.dk 
bøssesex.dk 
camgirls.dk 
cams.dk 
chatrandom.dk 
cityswinger.dk 
dansk-porno.dk 
doggystyle.dk 
erotiske-noveller.dk 

femdom.dk 
freecams.dk 
freeporn.dk 
fuck.dk 
fucktube.dk 
gangbang.dk 
gigababes.dk 
girls.dk 
gratis-porno.dk 
mature.dk 
mycams.dk 
nudevista.dk 
nudism.dk 
porn.dk 
sex-noveller.dk 
shemales.dk 
spanking.dk 
teen.dk 
teenporn.dk 
torrents.dk 
torrentz.dk 
tubegalore.dk 
webcams.dk 
xvideo.dk 
youporn.dk 
amour.dk 
bdsmdating.dk 
bodycontact.dk 
bootycall.dk 
cougarheaven.dk 
dk-sex.dk 
homotropolis.dk 
kinkydating.dk 
mydate.dk 
netseniorer.dk 
sexannoncer.dk 
sexdate.dk 
sexpoint.dk 
soulmate.dk 
thai-dating.dk 
thaidating.dk 
utro.dk 
youdate.dk 
18plusdating.dk 
cards.dk 
casinocenter.dk 
casino-spil.dk 
danebingo.dk 

eurolotto.dk 
highrollers.dk 
hjerterfri.dk 
oddssider.dk 
onlinebingo.dk 
pokernyhederne.dk 
poker-sider.dk 
pokersider.dk 
poker-sites.dk 
spillesider.dk 
spilzonen.dk 
syvkabale.dk 
texas-holdem.dk 
travoggalop.dk 
6-eren.dk 
aq.dk 
cz.dk 
ez.dk 
gz.dk 
kq.dk 
ly.dk 
lz.dk 
qb.dk 
qj.dk 
qk.dk 
ql.dk 
qn.dk 
qo.dk 
qu.dk 
qv.dk 
qy.dk 
qz.dk 
rq.dk 
tq.dk 
tz.dk 
uq.dk 
vq.dk 
wq.dk 
wy.dk 
xa.dk 
xi.dk 
x-l.dk 
xq.dk 
yq.dk 
zn.dk 
zq.dk 
01.dk 
02.dk 
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03.dk 
04.dk 
05.dk 
18.dk 
20.dk 
30.dk 
40.dk 
52.dk 
53.dk 
54.dk 
60.dk 
70.dk 
73.dk 
azorerne.dk 
couchsurfing.dk 
cyprus.dk 
ferierejser.dk 
ferietilbud.dk 
flipdays.dk 
getaway.dk 
getaways.dk 
helikoptertur.dk 
highway.dk 
krydstogtskibe.dk 
kurs.dk 
lamborghini.dk 
miniferierne.dk 
new-zealand.dk 
oman.dk 
pakkeliste.dk 
regn.dk 
rejsedeals.dk 
shanghai.dk 
singapore.dk 
sprogrejse.dk 
temperatur.dk 
trips.dk 
valutaberegner.dk 
valutakalkulator.dk 
valuta-omregner.dk 
vejr2.dk 
vekselkurser.dk 
advokatfirma.dk 
advokathjælp.dk 
advokathjælpen.dk 
animationsfilm.dk 
ansvar.dk 
busleje.dk 

byggerådgiver.dk 
efterforskning.dk 
hacket.dk 
hundeinternat.dk 
hundeklipper.dk 
hundeluftning.dk 
hypnotisør.dk 
oversættelse.dk 
party-bus.dk 
skibscontainer.dk 
skrotpris.dk 
smba.dk 
sundhedsforsikring.dk 
ultralydsscanning.dk 
alcohol.dk 
bubbles.dk 
burgers.dk 
cook.dk 
cookie.dk 
fredag.dk 
gala.dk 
gastronomia.dk 
gæst.dk 
letmad.dk 
noodles.dk 
wasabi.dk 
yummy.dk 
anlæg.dk 
av-kabler.dk 
avkabler.dk 
caps.dk 
damp.dk 
danroset.dk 
e-smøg.dk 
eyelashes.dk 
fladskærm.dk 
frø.dk 
fødselsdagsgave.dk 
gellack.dk 
jagtriffel.dk 
kajakudstyr.dk 
konsolbord.dk 
lashes.dk 
lattergas.dk 
legetoj.dk 
malebog.dk 
rosetter.dk 
scrapbook.dk 

spionudstyr.dk 
stereo.dk 
tablets.dk 
udklædningstøj.dk 
vinduesfolie.dk 
vipper.dk 
awesome.dk 
eclipse.dk 
iris.dk 
journal.dk 
manage.dk 
modstand.dk 
terra.dk 
yeah.dk 
ansøgninger.dk 
aspergers.dk 
autist.dk 
bitcoinwallet.dk 
debt.dk 
denim.dk 
detnyetv-signal.dk 
drømmetydning.dk 
efterløn.dk 
flyskræk.dk 
fondsdatabasen.dk 
frisurer.dk 
hashmisbrug.dk 
højskoleophold.dk 
iq-test.dk 
jaloux.dk 
konfliktmægling.dk 
legatsøgning.dk 
lægeskift.dk 
mindmapping.dk 
nudging.dk 
parforhold.dk 
posttakster.dk 
recycle.dk 
selvværd.dk 
slægtsforskning.dk 
spåkone.dk 
søvn.dk 
tal.dk 
toldregler.dk 
whatismyip.dk 
whatsmyip.dk 
baggrund.dk 
bil-sitet.dk 
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bollywood.dk 
comma.dk 
fjolletobak.dk 
fyi.dk 
godmorgen.dk 
helt.dk 
high5.dk 
hollywood.dk 
hvad.dk 
hvorfor.dk 
hvornår.dk 
initiativ.dk 
look.dk 
mosaik.dk 
noget.dk 
prisvinder.dk 
stop.dk 
trends.dk 
ældre.dk 
brand-management.dk 
brandmanagement.dk 
help-desk.dk 
helpdesk.dk 

kundeservice.dk 
mailinglist.dk 
ophavsretsloven.dk 
reputation-management.dk 
reputationmanagement.dk 
retention.dk 
sponsorater.dk 
sponsorer.dk 
annoncelisten.dk 
arrangementer.dk 
babypakker.dk 
calendar.dk 
gratisbabypakker.dk 
handbold.dk 
hoejskoler.dk 
kontorforsyning.dk 
math.dk 
netauktion.dk 
netauktioner.dk 
omregn.dk 
omregner.dk 
produkttester.dk 
søgemaskiner.dk 

unblock.dk 
weblog.dk 
børnefoto.dk 
fotobøger.dk 
fotofremkaldelse.dk 
fotograftips.dk 
kamerashop.dk 
photobooks.dk 
portrætfoto.dk 
facer.dk 
forudbestil.dk 
franchising.dk 
indkøb.dk 
promoter.dk 
varepartier.dk 
jæ.dk 
jå.dk 
lå.dk 
øg.dk 
øu.dk 
åf.dk 
ån.dk 

 
DK Hostmaster har på baggrund af en henvendelse fra sekretariatet oplyst, at René Mogensen er 
registrant af domænenavnene ”flagermus.dk”, ”flagermusen.dk”, ”rene-mogensen.dk” og 
”renemogensen.dk”. 
 
Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”renemogensen.dk” konstateret, at hjemmesiden på 
domænenavnet bl.a. viste følgende: 
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Ved sekretariatets søgning på ”dykker” den 6. juli 2020 i Google (www.google.dk) blev antallet af 
søgeresultater oplyst til at være ca. 1.350.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de 
første 50 søgeresultater vedrørte ingen hverken klageren, EVERGREEN INTERNET ApS eller René 
Mogensen. Søgeresultaterne viste bl.a. en række forskellige dykkerforeninger og -butikker. 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 

• at indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”dykker.dk” er i 
strid med domænelovens § 25, stk. 1 og 2, 

• at indklagede fra tidspunktet for domænenavnets registrering til klagens indgivelse havde indrettet 
domænenavnet ”dykker.dk” således, at det indeholdt en række ”relaterede links”, der viderestillede 
til reklamesider, samt et link med teksten ”Forespørg om dette domæne”, der viderestillede til en 
hjemmeside på domænenavnet ”mydomaincontact.com”, hvor det var muligt at byde på 
domænenavnet, 

• at indklagede har en lang række andre domænenavne med tilsvarende opsætning og indhold, 
ligesom der har været ført et stort antal sager mod indklagede ved Klagenævnet for Domænenavne, 

• at klageren ved at bruge formularen på hjemmesiden på domænenavnet ”mydomaincontact.com” 
kom i kontakt med indklagede, der tilbød at sælge domænenavnet ”dykker.dk” for nogle tusinde 
kr., 

• at det forhold, at indklagede efter klagens indgivelse er begyndt at anvende domænenavnet 
”dykker.dk” til at viderestille til domænenavnet ”dykaarhus.dk”, hvor der er en hjemmeside med 
bl.a. en webshop, ikke ændrer ved, at indklagedes hensigt med registreringen var at opnå 
økonomisk vinding gennem videresalg, 

• at det ikke er godtgjort, at Rene Mogensen er den reelle registrant af domænenavnet ”dykker.dk”, 
hvilket da også modsiges af det forhold, at indklagede var villig til at sælge domænenavnet for 
nogle tusinde kr., 

• at klageren har en naturlig og legitim interesse i domænenavnet ”dykker.dk”, idet klageren ønsker 
at anvende domænenavnet som hjemmeside for danske sportsklubber, hvor de kan oprette 
træningsprogrammer mv., og 

• at klagerens brug af domænenavnet ”dykker.dk” vil være til gavn for samfundet. 
 

Indklagede har gjort gældende,  

• at René Mogensen er den reelle registrant af domænenavnet ”dykker.dk”, idet EVERGREEN 
INTERNET ApS har registreret domænenavnet på vegne af ham, 

• at René Mogensen har været aktiv fritidsdykker i mange år og har dykket både i Danmark og i 
udlandet, 

• at René Mogensens interesse for dykning bekræftes af hans hjemmeside på domænenavnet 
”renemogensen.com” og af hans medlemskab af en række forskellige dykkerklubber, 

• at René Mogensen i november 2019 blev opmærksom på, at domænenavnet ”dykker.dk” muligvis 
ville blive ledigt, hvorfor han bad sin søn, der er direktør i EVERGREEN INTERNET ApS, om 
at sørge for, at han kom på venteliste til domænenavnet, hvilket er baggrunden for, at 
EVERGREEN INTERNET ApS blev formel registrant af domænenavnet, da det blev frigivet og 
tilbudt til selskabet den 17. december 2019, 

• at René Mogensen har dokumenteret, at han har betalt EVERGREEN INTERNET ApS’s udgifter 
i forbindelse med registreringen af domænenavnet, og at domænenavnet blev forsøgt formelt 
overdraget til René Mogensen den 20. april 2020, hvilket dog ikke lykkedes, 
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• at EVERGREEN INTERNET ApS tidligere har bistået Rene Mogensen med at registrere 
domænenavne, 

• at René Mogensen den 17. april 2020 blev oplyst om, at klageren uopfordret havde rettet 
henvendelse til EVERGREEN INTERNET ApS med et tilbud om køb af domænenavnet, 

• at det ikke er korrekt, at EVERGREEN INTERNET ApS har forsøgt at sælge domænenavnet 
”dykker.dk” til klageren, idet domænenavnet ikke har været udbudt til salg, idet EVERGREEN 
INTERNET ApS ikke har været bemyndiget til at sælge domænenavnet, idet dialogen mellem 
EVERGREEN INTERNET ApS og klageren fandt sted på baggrund af klagerens uopfordrede 
henvendelse, idet der ikke blev afgivet noget konkret bud fra nogen af parterne, og idet René 
Mogensen selv ville anvende domænenavnet, 

• at domænenavnet ”dykker.dk” består af den generiske betegnelse ”dykker”, hvorfor klageren ikke 
har en større interesse i domænenavnet end René Mogensen, 

• at klageren ikke har fremlagt nærmere planer om brugen af domænenavnet ”dykker.dk”, 

• at René Mogensen var først i tid med registreringen af domænenavnet, og han har allerede af denne 
grund bedre ret til domænenavnet end klageren, og  

• at der på den anførte baggrund ikke er grundlag for at overdrage domænenavnet. 
 
Nævnets bemærkninger: 
 
Da domænenavnet ”dykker.dk” efter det oplyste ikke har kommerciel betydning for klageren, er 
klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og 
erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner 
(domæneloven). 
 
Som sagen er oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagede 
har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”dykker.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. 
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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 EVERGREEN INTERNET ApS blev registrant af 
domænenavnet ”dykker.dk” den 17. december 2019, og at domænenavnet i perioden fra 
registreringen og i hvert fald frem til den 17. april 2020, hvor der blev indgivet klage i den 
foreliggende sag, rummede en hjemmeside indeholdende en række ”relaterede links” og et link med 
teksten ”Forespørg om dette domænenavn”. Af et skærmprint af indholdet på domænenavnet den 17. 
april 2020 (bilag 19) fremgår, at der er et ”sale link”. 
 
Det fremgår endvidere, at klageren den 15. april 2020 rettede henvendelse til ejeren af EVERGREEN 
INTERNET ApS, Stefan Juhl Mogensen, via den hjemmeside på domænenavnet 
”mydomaincontact.com”, som linket med teksten ”Forespørg om dette domænenavn” viderestillede 
til. Den 15., 16. og 17. april 2020 var der herefter en korrespondance mellem parterne, hvor 
EVERGREEN INTERNET ApS oplyste bl.a., at selskabet var indstillet på at sælge domænenavnet 
for 3-4.000 kr., og at betaling kunne ske til firmaets konto i Arbejdernes Landsbank. 
 
Det fremgår desuden af sagen, at EVERGREEN INTERNET ApS er registrant af i alt 490 
domænenavne, hvoraf i hvert fald en del fremstår på samme måde som domænenavnet ”dykker.dk” 
og således indeholder en række ”relaterede links” og et link med teksten ” ”Forespørg om dette 
domænenavn”, der viderestiller til en hjemmeside, hvorpå der kan fremsættes et tilbud om køb af 
domænenavnet. 
 
Klagenævnet finder på denne baggrund, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet 
med registreringen og opretholdelsen af registreringen af domænenavnet ”dykker.dk” alene har været 
og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg af det pågældende domænenavn. 
 
Indklagede har oplyst bl.a., at René Mogensen er reel registrant af domænenavnet, idet EVERGREEN 
INTERNET ApS har registreret domænenavnet på vegne af René Mogensen. Rene Mogensen har 
oplyst, at baggrunden for registreringen af domænenavnet er bl.a., at han har en stor interesse for 
dykning. Rene Mogensen har til støtte for, at han er reel registrant af domænenavnet fremlagt bl.a. en 
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faktura af 18. april 2020 fra EVERGREEN INTERNET ApS til René Mogensen, der fremstår som 
vedrørende domænenavnet ”dykker.dk”. 
 
Klagenævnet finder, at indklagede ikke herved har afkræftet den nævnte formodning. I lyset af bl.a., 
at domænenavnet ”dykker.dk” viderestillede til en hjemmeside, hvorpå det var muligt at fremsætte 
tilbud vedrørende domænenavnet, og at Stefan Juhl Mogensen, der er ejer af EVERGREEN 
INTERNET ApS, den 17. april 2020 tilbød klageren, at denne kunne erhverve domænenavnet 
”dykker.dk” for 3-4.000 kr., finder klagenævnet det ikke godtgjort, at domænenavnet reelt er 
registreret af René Mogensen, fordi han er interesseret i dykning. 
 
Klagenævnet lægger på den baggrund og efter en samlet vurdering af oplysningerne i sagen 
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 “dykker.dk” skal overføres til klageren, Ole Sandberg Nørby. 
Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
Dato: 11. september 2020 
 
 

___________________ 
Kaspar Linkis 

(Formand)  
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 
 
 
                  Mette M. Andersen   Ulla Malling  
 


