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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2020-0138 
 
 
Klager: 
 
Nibe Stål A/S 
Teglageren 4 
9240 Nibe 
Danmark 
 
Indklagede: 
 
SEMITECH A/S 
Reskavej 1 
4220 Korsør 
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand  

 
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”billigstaal.dk” til klageren. 
 

Indklagedes påstand 
 
Frifindelse. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 9. juni 2020 med to bilag (bilag 1-2), svarskrift af 
25. juni 2020, replik af 1. juli 2020 og duplik af 4. juli 2020. 
 
Registreringsdato: 
 

Domænenavnet ”billigstaal.dk” er registreret den 30. april 2010. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Klageren er et aktieselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, fremlagt af 
klageren som bilag 1, er registreret under navnet Nibe Stål A/S (CVR-nummer 37286249) med 
startdato den 3. december 2015. Selskabet er registreret under branchekode 251100 ”Fremstilling af 
metalkonstruktioner og dele heraf” og selskabets formål er ”drift af smedevirksomhed, herunder 
udlejning af medarbejdere, samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed”. 
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Indklagede er et aktieselskab, der ifølge Det Centrale Virksomhedsregister (cvr.dk) er registreret 
under navnet SEMITECH A/S (CVR-nummer 17089188) med startdato den 14. juni 1993. Selskabet 
er registreret under branchekode 461200 ”Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og 
kemiske produkter til industrien”, og selskabets formål er at ”drive handel med industrielle produkter 
samt hermed beslægtet virksomhed”. 
 
I klageskriftet er anført bl.a. følgende: 
 

”SEMITECH A/S registrer domænet billigstaal.dk d. 30.04.2010. 

 

Vi kontakter SEMITECH A/S d. 04.06.2020 med ønske om at overtage domænet. SEMITECH 

A/S forklarer, at de måske skal bruge domænet senere og derfor ikke ønsker at overdrage det, 

men tilbyder at vi kan købe det. 

 

Vi ønsker at benytte domænet til en webshop, som skal sælge billigt stål til private. 

… 

 

Vi har gennem DK-Hostmasters system rettet henvendelse til registranten bag billigstaal.dk, 

da vi kunne se, at domænet har været reserveret i 10 år, uden at være i brug, og det lige er det, 

vi står og mangler til en webshop, der sælger stål. Vi bliver så ringet op af SEMITECH A/S, 

som informerer mig om, at det ganske rigtig aldrig har været i brug, og at de måske får brug 

for det engang ud i fremtiden, og derfor ikke vil af med det. Da vi gør dem opmærksom på, at 

det ikke er tilladt at have et .dk domæne, hvis man ikke skal bruge det, så siger de, at så må de 

hellere lige få oprettet det som et bi-navn eller få det brugt ”på en eller anden måde”, 

MEDMINDRE vi er interesseret i at købe det, men så skal vi have ”mange penge” op af 

lommen. Samtalen slutter her, og vi gør opmærksom på at vi vil rette henvendelse til jer om 
sagen.” 

 

Bilag 2 er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er 
registrant af domænenavnet ”billigstaal.dk”, der blev registreret den 30. april 2010. 
 
DK Hostmaster har ved mail af 20. juli 2020 oplyst, at indklagede endvidere er registrant af 
domænenavnene ”semitechapp.dk” og ”semitech.dk”. 
 
I svarskriftet er anført bl.a. følgende: 
 

”Semitech A/S ønsker at oprette selskab, der har domænenavn billigstaal.dk. 

 

Vi er godt klar over, det har ligget længe i "skuffen", men hele idegrundlag er udarbejdet i år 

og skulle have været i gang tidligere. 

 

Venligst ønskes en frist for hvornår vi skal have gjort domænenavn tilgængeligt på nettet for 

det selskab, vi ønsker at oprette. 

 

Vores ønske vil være en accept for vi kan få en frist til 31-12-2020.” 

 

I replikken har klageren anført bl.a. følgende: 
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”Det stemmer ikke overens med den besked vi fik i telefonen. Der svarer I, at I måske skal bruge 

det senere, altså det domæne I har siddet på i 10 år, men tilbyder samtidig at vi kan købe det. 

Vi har i mellemtiden registreret www.billig-staal.dk, og er allerede i fuld gang med at bygge 

webshop, men vi ser fortsat meget gerne at kunne overtage www.billigstaal.dk, for at gøre det 

nemmere for vores kunder at finde vores side.” 
 

I duplikken har indklagede anført bl.a. følgende: 
 

”Semitech A/S fastholder som skrevet 25-6-20. Venligst vi får en deadline som vi har ønsket 

nedenfor.... 31-12-20.” 

 

Sekretariatet har ved opslag den 10. juni og 28. juli 2020 på domænenavnet ”billigstaal.dk” 
konstateret, at der ikke fremkom nogen hjemmeside. 
 
Ved opslag den 28. juli 2020 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) har 
sekretariatet konstateret, at der ikke er lagret kopier af indholdet på domænenavnet ”billigstaal.dk”. 
 
Ved opslag den 28. juli 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at 
klageren er registrant af domænenavnet ”billig-staal.dk”, der blev registreret den 23. juni 2020. 
 
Sekretariatet har ved opslag den 28. juli 2020 på domænenavnet ”billig-staal.dk” konstateret, at 
domænenavnet fremstod således: 
 

 
 
Ved sekretariatets søgning på ”billig staal” den 28. juli 2020 i Google (www.google.dk) blev antallet 
af søgeresultater oplyst til at være ca. 1.710, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de 
første 50 søgeresultater vedrørte ét klageren, mens ingen vedrørte indklagede. Søgeresultaterne 
vedrørte i øvrigt en lang række firmaer, der solgte bl.a. stål til forskellige formål. 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 

• at indklagede har været registrant af domænenavnet ”billigstaal.dk” i over 10 år uden at anvende 
dette, hvilket er i strid med domæneloven, 
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• at indklagede – på baggrund af klagerens henvendelse vedrørende domænenavnet – har tilbudt 
klageren, at klageren kan købe domænenavnet, 

• at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”billigstaal.dk” til en webshop, hvorfra klageren vil 
sælge billigt stål til private, og 

• at klageren allerede er i fuld gang med at bygge denne webshop. 
 

Indklagede har gjort gældende,  

• at det forhold, at indklagede ikke har anvendt domænenavnet ”billigstaal.dk” i over 10 år, ikke 
medfører, at der er grundlag for at overdrage domænenavnet, idet indklagede nu har udviklet 
idégrundlaget til den hjemmeside, der skal være på domænenavnet, og 

• at hjemmesiden vil være etableret senest den 31. december 2020. 
  

Nævnets bemærkninger: 
 
Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug 
af domænenavnet ”billigstaal.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i 
domæneloven. Denne bestemmelse lyder således: 
 

”§ 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 
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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 aktieselskab, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under navnet Nibe 
Stål A/S (CVR-nummer 37286249). Klageren, der er registreret under branchekode 251100 
”Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf”, ønsker efter det oplyste at anvende 
domænenavnet ”billigstaal.dk” til en webshop, hvorfra klageren vil sælge billigt stål til private. 
Klagenævnet finder på den baggrund, at klageren har en naturlig, kommerciel interesse i at kunne 
gøre brug af det omtvistede domænenavn. 
 
Denne interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og 
anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne 
interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at ”billigstaal” er en sammensætning af to helt 
almindelige danske ord, og at en sådan betegnelse som udgangspunkt frit kan anvendes af enhver, 
ligesom mange andre end sagens parter derfor kan have en naturlig interesse i at kunne råde over 
domænenavnet ”billigstaal.dk”. 
 
Indklagede er et aktieselskab, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under navnet 
SEMITCH A/S (CVR-nummer 17089188). Indklagede, der er registreret under branchekode 461200 
”Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien”, har oplyst, 
at indklagede nu har udviklet idégrundlaget til den hjemmeside, der skal være på domænenavnet 
”billigstaal.dk”, og at hjemmesiden vil være etableret senest den 31. december 2020. 
 
Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende 
tidspunkt, finder nævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes fastholdelse af 
registreringen af domænenavnet ”billigstaal.dk” indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, 
stk. 1, om god domæneskik. 
 
Da der ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, der giver anledning til at antage, at 
indklagedes registrering af domænenavnet ”billigstaal.dk” skulle være 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, Nibe Stål A/S, medhold. 
 
Dato: 11. september 2020 
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___________________ 
Kaspar Linkis 

(Formand)  
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 
 
 
 
 

 


