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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 

 

 

 J.nr.: 2020-0343 

 
 

Klager: 

 

DANSK DIGITAL CENTER A/S 

Metalbuen 34 

2750 Ballerup 

Danmark 

 

Indklagede: 

 

Erik Pilgaard Hejlskov 

[Adresse udeladt] 

Danmark 

 

Parternes påstande: 

 

Klagerens påstand  
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”paraboleksperten.dk” til klageren. 

 

Indklagedes påstand 

Frifindelse. 
 

Dokumenter: 

 

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 9. december 2020 med to bilag (bilag 1 og 2) og 

svarskrift af 17. december 2020 uden bilag. 

 

Registreringsdato: 

 

Domænenavnet ”paraboleksperten.dk” er registreret den 19. september 2020. 

 

Sagsfremstilling:  

 

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

navnet DANSK DIGITAL CENTER A/S (CVR-nummer 10138922) med startdato den 23. juni 2003. 

Selskabet har registreret et antal binavne, herunder binavnet PARABOLEKSPERTEN A/S. Selskabet 

har i perioden fra den 23. juni 2003 og til den 18. oktober 2009 været registreret under selskabsnavnet 

PARABOLEKSPERTEN A/S. Selskabets formål er at drive handel, håndværk, salg af tjenesteydelser 

og industri samt aktiviteter i tilknytning hertil. Endvidere er selskabet registreret under branchekode 

”432100 El-installation”. 

Sekretariatet har ved en søgning den 6. februar 2021 i Google (www.google.dk) konstateret, at 

klageren tilsyneladende driver en hjemmeside under domænenavnet ”ddctv.dk” under betegnelsen 
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DANSK DIGITAL CENTER. Ved opslag samme dag i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-

hostmaster.dk) fremgår det, at domænenavnet ”ddctv.dk” er registreret den 4. september 2008, og at 

registranten af domænenavnet er klageren. 

 

Ved opslag den 6. februar 2021 på ”ddctv.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:  

 

 

På ovenstående hjemmeside under domænenavnet ”ddctv.dk” er der under feltet ”Om Dansk Digital 

Center A/S” anført bl.a. følgende om klagerens virksomhed:  

”Dansk Digital Center A/S 

 

Dansk Digital Center A/S blev stiftet i 1996 af Flemming Jensen – dengang under navnet 

Parabol Eksperten. 

 

I takt med den digitale udvikling, begyndte vi at lave mange andre type opgaver såsom: 

 

• Antenne montering og service 

• Parabol montering og service 

• Større AV-monteringer 

• Fællesantenneanlæg 

• Fiber installationer 

• TV montering 

• Kabel-TV-installationer 

• WiFi etablering og optimering 

 

 

• Mulighed for afhentning til gør-det-selv 

• mm. 
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 Derfor valgte vi i 2008 at skifte navn til Dansk Digital Center A/S. Primært fordi mange af 

vores kunder troede, at vi kun monterede paraboler. 

 

Dansk Digital Center A/S er bl.a. autoriseret forhandler af Viasat, Boxer TV, Canal Digital og 

Yousee.” 

 

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

 

”Da vi, har mange domænenavne, som vi var overbevist om alle var på PBS betaling, var vi 

ikke klar over at paraboleksperten.dk som vi har heddet siden sidst i 90èrne både som 

firmanavn og som WWW navn, problemet er at det ikke er blevet rettet hos DK-Hostmaster, så 

det viste sig at både papir faktura, og mail faktura vedr. betaling for domænenavnet ikke kom 

til vores CVR. adresse, men til den gamle adresse, som vi fraflyttede i juli år 2016. 

 

Vores domænenavn, paraboleksperten.dk blev af DK Hostmaster lukket, den 27/5-2019 uden 

vores viden, da vi ikke blev orienteret af DK Hostmaster. 

 

[…] 

 

Paraboleksperten har siden 1996 været både vores juridiske navn, og vores WWW navn, som 

vi i over 20 år har brugt mange resurser på at markedsfører, og vi har stadig mange kunder 

der kalder os Paraboleksperten og ikke kender os som andet, som nu har svært ved at finde os 

på nettet.” 

 

Som bilag 1 (litreret af sekretariatet) har klageren fremlagt en udskrift af 9. december 2020 fra 

Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom oven for i 

sagsfremstillingen. 

 

Bilag 2 (litreret af sekretariatet) er tilsyneladende en række udskrifter fra hjemmesiden 

www.ddctv.dk. 

 

Sekretariatet har ved opslag den 6. februar 2021 på ”paraboleksperten.dk” taget følgende kopi, idet 

en lignende hjemmeside fremkom ved sekretariatets opslag den 14. december 2020: 
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I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: 

 

”Jeg er erhvervsdrivende med virksomheden X-Cite ApS CVR:29537666, som omhandler 

affiliate marketing. Dvs. opbygning af hjemmesider og indtjening via annoncer på disse. 

 

Domænet har erhvervsmæssig betydning for X-Cite, da det indgår i porteføljen af affiliatesites. 

Baggrunden for registreringen af domænet er at oprette et affiliatesite omhandlende elektronik 

og paraboler.  

 

Der er pt. installeret Wordpress på domænet med et tema, som jeg endnu ikke har nået at 

tilpasse, da indhold er under udarbejdelse. 

 

Både parabol og ekspert er generiske navne og dermed noget alle kan hedde. Jeg mener 

hverken at jeg eller klager eller andre kan have decideret ret til dette domænenavn, da det 

består af 2 helt almindelige generiske ord. Derfor må ejerskab være bestemt af hvem der har 

registreret domænet. 

 

Der er intet der tyder på at klager (som ifølge klageskriftet er tidligere ejer) har haft domænet 

i brug i nyere tid. Hvis det havde været i brug, så ville man opdage med det samme, når 

domænet ikke længere er aktivt. Men det har ikke været tilfældet. Der er heller ikke forsøgt 

kommunikation/dialog, som man nemt kunne gøre via formularen der tydeligt kommer frem hos 

DK-hostmaster ved søgning på domænenavnet: 

 

https://www.dk-hostmaster.dk/da/find-domaenenavn. 

 

[…] 

 

Jeg mener ikke at klager har særlig ret til domænet.” 
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Sekretariatet har ved opslag den 6. februar 2021 i Det Centrale Virksomhedsregister (www. cvr.dk) 

konstateret, at der er registreret et anpartsselskab under navnet X-CITE ApS (CVR-nummer 

29537666) med startdato den 19. maj 2006. Selskabets formål er at udvikle hjemmesider, 

markedsføring, handel og investeringer, og selskabet er endvidere registreret under branchekode 

”631200 Webportaler”. Indklagede er anført som både legal og reel ejer samt direktør og stifter i 

virksomheden. 

 

DK Hostmaster har på forespørgsel fra sekretariatet ved e-mail af 15. december 2020 til sekretariatet 

oplyst, at indklagede har været registrant af domænenavnet ”paraboleksperten.dk” siden den 19. 

september 2020. 

 

Ved e-mail af 8. februar 2021 har DK Hostmaster på forespørgsel fra sekretariatet om 

registreringshistorikken vedrørende domænenavnet ”paraboleksperten.dk” oplyst, at klageren var 

registrant af det omtvistede domænenavn i perioden fra den 18. marts 1998 til den 27. august 2019, 

hvor klagerens registrering af domænenavnet blev slettet på grund af manglende gebyrbetaling i 

forbindelse med fornyelse. 

Sekretariatet har ved opslag den 6. februar 2021 i Internet Archive Wayback Machine 

(www.archive.org) konstateret, at indholdet på det omtvistede domænenavn ”paraboleksperten.dk” 

er arkiveret i alt 290 gange i perioden fra den 10. maj 2000 og til den 29. november 2020. Heraf 

fremgår det, at domænenavnet ”paraboleksperten.dk” i hvert fald periodevis i tidsrummet fra den 10. 

maj 2000 og frem til den 30. august 2018 har været anvendt for en hjemmeside. Sekretariatet har i 

den forbindelse taget følgende kopi af hjemmesiden som arkiveret henholdsvis den 10. maj 2000, den 

26. januar 2013 og den 30. august 2018: 
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På foranledning af sekretariatet har DK Hostmaster ved e-mail af 8. februar 2021 oplyst, at indklagede 

er anført som registrant af yderligere 393 domænenavne under .dk-internetdomænet. Det drejer sig 

om følgende domænenavne: 

 

[Udeladt] 

Sekretariatet har ved opslag den 8. februar 2021 på 10 tilfældige af indklagedes domænenavne, jf. 

ovenfor, konstateret, at der i fire af tilfældene ingen hjemmesider fremkom (”broendbyif.dk”, 

”fynske-golfbaner.dk”, ”la-liga.dk” og ”parkeringkoebenhavn.dk”). I de resterende seks tilfælde 
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fremkom der hjemmesider vedrørende henholdsvis indlæg om lån mv. (”akupunkturskolen.dk”), 

overblik over spiludbydere (”anybet.dk”), bolignyheder (”havnebryggen.dk”), informationer om lån 

og økonomi (”saax.dk”), markedsføring af måltidskasser (”soupanatural.dk”) og volvo-modeller 

(”volvo12.dk”).  

 

Ved sekretariatets søgning på ”paraboleksperten” den 9. februar 2021 i Google (www.google.dk) blev 

antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 881, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. 

Af de første 50 søgeresultater vedrørte 45 af søgeresultaterne klageren, mens et enkelt af 

søgeresultaterne vedrørte indklagede. De resterende fire søgeresultater vedrørte en nu ophørt 

virksomhed med navnet PARABOLEKSPERTEN HOLDING A/S. 

 

Parternes anbringender kan sammenfattes således: 

 

Klageren har gjort gældende, 

• at klageren siden sidst i 1990’erne har heddet Paraboleksperten.dk som både firmanavn og 

domænenavn, 

• at fakturaen vedrørende betaling af domænenavnet ”paraboleksperten.dk” ved en fejl ikke blev 

sendt til klageren, 

• at klagerens registrering af domænenavnet ”paraboleksperten.dk” derfor blev slettet den 27. maj 

2019 af DK Hostmaster uden klagerens viden, 

• at klageren i over 20 år har brug mange ressourcer på at markedsføre sig under betegnelsen 

Paraboleksperten.dk, 

• at klageren stadig har mange kunder, der kalder klageren Paraboleksperten, og som nu har svært 

ved at finde klageren på internettet, og 

• at domænenavnet ”paraboleksperten.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. 

Indklagede har gjort gældende, 

• at indklagede er erhvervsdrivende med virksomheden X-Cite ApS, som beskæftiger sig med 

”affiliate marketing”, dvs. opbygning af hjemmesider og indtjening på disse gennem annoncer, 

• at domænenavnet ”paraboleksperten.dk” har erhvervsmæssig betydning for X-Cite ApS, da det 

indgår i porteføljen af affiliate-sites, 

• at baggrunden for registreringen af domænenavnet er at oprette et affiliate-site omhandlende 

elektronik og paraboler, 

• at der pt. er installeret Wordpress på domænenavnet med et tema, som indklagede endnu ikke har 

nået at tilpasse, idet indholdet er under udarbejdelse, 

• at både ”parabol” og ”ekspert” er generiske ord og dermed noget alle kan hedde, hvorfor klageren 

ikke har nogen særlig ret til domænenavnet, 

• at intet tyder på, at klageren har haft domænenavnet ”paraboleksperten.dk” i brug i nyere tid, og 

• at domænenavnet ”paraboleksperten.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren. 

 

Nævnets bemærkninger: 

 

Som sagen er oplyst, giver den særligt anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug 

af domænenavnet ”paraboleksperten.dk” krænker klagerens kendetegnsret til betegnelsen 

”paraboleksperten”. 

 

Det bemærkes, at der ikke foreligger oplysninger i sagen om, at klageren har opnået registrering af 

betegnelsen ”paraboleksperten”, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 1. Spørgsmålet er herefter, om 
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klageren gennem sin brug af betegnelsen ”paraboleksperten” har stiftet en varemærkeret eller anden 

kendetegnsretlig beskyttelse heraf. 

 

”Paraboleksperten” er efter klagenævnets opfattelse en beskrivende betegnelse for virksomhed som 

klagerens, der beskæftiger sig med (bl.a.) montering og servicering af paraboler. Denne betegnelse 

har derfor ikke tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke eller 

forretningskendetegn for klageren, medmindre der foreligger dokumentation for, at betegnelsen er 

indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop denne virksomhed, jf. (princippet i) 

varemærkelovens §§ 3 og 13. 

 

Vil klageren påberåbe sig at have opnået en kendetegnsret til betegnelsen ”paraboleksperten”, må 

klageren derfor godtgøre, at klageren har indarbejdet betegnelsen på en sådan måde, at den forbindes 

med netop klagerens virksomhed. Det vil i almindelighed være meget vanskeligt – og ofte umuligt – 

at godtgøre, at en betegnelse, som er rent beskrivende for en virksomhed, er blevet indarbejdet som 

individualiseringsmiddel for netop den virksomhed. 

 

Klagenævnet finder at kunne lægge til grund, at klagerens virksomhed har været registreret under 

selskabsnavnet PARABOLEKSPERTEN A/S i perioden fra den 23. juni 2003 til den 18. oktober 

2009, og at klageren på nuværende tidspunkt har registreret bl.a. binavnet PARABOLEKSPERTEN 

A/S. Herudover finder klagenævnet – bl.a. på baggrund af oplysninger fra Internet Archive Wayback 

Machine (www.archive.org) – at kunne lægge til grund, at klageren i hvert fald har anvendt 

betegnelsen ”paraboleksperten” i forbindelse med online markedsføring af sin virksomhed fra 

domænenavnet ”paraboleksperten.dk” i perioden fra den 10. maj 2000 til den 30. august 2018. Det 

fremgår i øvrigt af sagens oplysninger, at betegnelsen ”paraboleksperten” på internettet i meget høj 

grad ses at være forbundet med netop klagerens virksomhed. På denne baggrund finder klagenævnet, 

at klageren herved må anses for at have opnået beskyttelse efter markedsføringslovens § 22, der er 

affattet således: 

 

”§ 22. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer 

dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med 

andre”. 

 

Domænenavnet ”paraboleksperten.dk”, som i alt væsentligt er identisk med klagerens 

forretningskendetegn, indeholder på nuværende tidspunkt tilsyneladende en hjemmesideskabelon 

uden nogen oplagt forbindelse til domænenavnet. Indklagede har imidlertid over for klagenævnet 

oplyst bl.a., at hjemmesidens indhold er under udarbejdelse, og at indklagede er erhvervsdrivende 

med virksomheden X-Cite ApS, der beskæftiger sig med opbygning af hjemmesider og indtjening 

via annoncering på disse. I forhold til det omtvistede domænenavn har indklagede endvidere oplyst, 

at det indgår i indklagedes portefølje af såkaldte ”affiliate-sites”, og at indklagede har til hensigt at 

oprette et site omhandlende elektronik og paraboler. 

 

Klagenævnet finder, at en sådan brug af domænenavnet ”paraboleksperten.dk” vil være i strid med 

markedsføringslovens § 22, idet den efter nævnets opfattelse vil være egnet til at fremkalde 

forveksling mellem klageren og indklagede. 

 

Der gives som følge af det anførte klageren medhold i påstanden om at få domænenavnet 

”paraboleksperten.dk” overført. 
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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 ”paraboleksperten.dk” skal overføres til klageren, DANSK 

DIGITAL CENTER A/S. Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. 

 

Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 

 

Dato: 10. marts 2021 

 

 

 

___________________ 

Kaspar Linkis 

(Formand) 

 

 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 

 

 

 


