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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2020-0273 
 
 
Klager: 
 
NewJob  
Søborg Hovedgade 203  
2860 Søborg  
Danmark 
 
v/Carsten Thrane 
 
Indklagede: 
 
RAINER  
Ksiecia Boguslawa X 45/8  
70-440 Szczecin  
Polen 
 
v/Jesper Rainer 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand  
 
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”newjob.dk” til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
 
Frifindelse. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 19. januar 2021 med fem bilag (bilag 1-5) og 
svarskrift af 16. februar 2021 med fem bilag (bilag A-E). 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”newjob.dk” er registreret den 19. marts 2019. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Klageren er en frivillig forening, der ifølge Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under 
navnet NewJob (CVR-nummer 38475193) med startdato den 2. december 2020. Klageren er 
registreret under branchekode 949900 ”Andre organisationer og foreninger i.a.n.”.  
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I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Ved en beklagelig fejl er vores domæne ikke blevet fornyet. 
 
Vi ønsker at fortsætte vores virke med jobklubber. 
 
Vi er en stærk forening med over 10.000 følgere i vores facebook-netværk mv.  
 
Domæne overtaget af en polsk domænepirat, som ikke anvender det til noget.  
 
Vi har haft domænet i mange år i vores jobklub-netværk og ønsker fortsat at anvende det. 
 
Vores fine hjemmeside kan ses her http://newjob.gware.dk/  
 
Den polske domænepirat har aldrig anvendt domænet til noget som helst:  
 
RAINER, Ksiecia Boguslawa X 45/8, 70-440 Szczecin  
 
Som en frivillig dansk forening må vi have førsteret til danske domæner. En uvedkommende 
polsk domænepirat skal ikke tjene penge på vores domæner.  
 
Hvis vi skulle købe domæner i polen ville det være helt umuligt.” 
 

Bilag 1 er et udateret udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregisters hjemmeside på domænenavnet 
”virk.dk”, hvoraf det fremgår, at NewJob (CVR-nummer 38475193) er blevet registreret. 
 
Bilag 2 er en kvittering af 2. december 2020, hvorved Erhvervsstyrelsen bekræfter modtagelsen af 
ændringer vedrørende den frivillige forening NewJob (CVR-nummer 38475193). Det fremgår ikke, 
hvad ændringen består i. 
 
Bilag 4 er et registreringscertifikat af 16. december 2020, hvorved Erhvervsstyrelsen bekræfter, at 
den frivillige forening NewJob er blevet registrering i overensstemmelse med dansk lovgivning. 
 
Bilag 5 er et udateret og ikke-adresseret brev, hvori klageren fremføre de synspunkter, der er gengivet 
i klageskriftet. 
 
I svarskriftet er anført bl.a. følgende: 
 

”Domænet var ledigt, da vi købte det tilbage i 2019. (Bilag 4 og 5)  
 
Vi afviser klagers påstand om at være et polsk piratfirma. 
 
Vi havde ved den ene betaling misset betalingen, hvorfor vi fik 2 rykkere, fik domænet 
suspenderet og skyndte os at betale. Derved fik vi domænenavnet tilbage. Og vi går ud fra at 
klager ligeledes har fået rykkere, og havde betalt, hvis han var interesseret i at købe domænet. 
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Vi oprettede domænet tilbage i 2019, hvor det var ledigt og har været under udvikling siden 
(bilag 1). Grundet Covid-19 pandemien har denne proces været længere undervejs end først 
antaget. Domænet var aktivt inden denne klage blev fremsat.  
 
Det er et nyt koncept, som har været under udvikling igennem et par år og der ligger et kæmpe 
arbejde bag konceptet. Brevpapir, kontrakter, logoer og præsentationsmaterialer er på plads, 
og de første kunder anvender allerede vores timesedler med NewJob.dk logo, samt at vi sender 
mails og modtager fra info@newjob.dk. Vi har på vores ansættelseskontrakter anført 
Newjob.dk logoet de sidste 2 år (Bilag 3).  
 
Vi valgte domænet tilbage i 2019, da vi fandt det godt dækkende for vores koncept, nemlig 
jobformidling, rekruttering- og vikarløsninger (Bilag 2). 
 
Jesper Rainer er dansk statsborger bosiddende i Polen. NewJob.dk ApS er dansk firma, som 
betaler dansk skat, moms osv. Han har drevet flere firmaer i Danmark i mange år og har også 
firma i Polen. Han ejer mange domæner og de er registret i Polen, da det er her han har privat 
bopæl.” 

 
Bilag A er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at domænenavnet 
”newjob.dk” blev registreret den 19. marts 2019. 
 
DK Hostmaster har ved mail af 15. marts 2021 oplyst, at indklagede yderligere er registrant af 
følgende domænenavne: ”beauty-smile.dk”, ”investa.dk”, ”krakow-guide.dk”, ”polcars.dk”, ”rainer-
byggeri.dk”, ”rainer-cleaning.dk”, ”rainer.dk”, ”reklameshoppen.dk” og ”stettin-guide.dk”. 
 
DK Hostmaster har ved mail af 16. marts 2021 oplyst, at Carsten Thrane, der repræsenterer klageren 
under denne sag, har været registrant af domænenavnet ”newjob.dk” i perioden fra 31. maj 2016 til 
17. oktober 2018. 
 
Bilag B er et udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende anpartsselskabet NewJob.dk 
ApS. Det fremgår, at selskabet er registreret med startdato den 10. juli 2019. Selskabet er registreret 
under branchekode 782000 ”Vikarbureauer”, og selskabets formål er ”at drive handel og service og 
hertil stående virksomhed”. Det fremgår, at selskabet kan kontaktes ved mail på mailadressen 
”jr@newjob.dk”, samt at selskabets direktør og eneejer er Jesper Rainer. 
 
Bilag C er følgende skærmprint af 4. februar 2021 af indholdet på domænenavnet ”newjob.dk”: 
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Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet den 1. februar 2021 og 15. marts 2021 konstateret, at 
domænenavnet fremstod som vist i bilag C. 
 
Bilag D er en faktura af 18. marts 2019 fra DanDomain til klageren (Att. Jesper Rainer) vedrørende 
domænenavnet ”newjob.dk”. 
 
Bilag E er en udateret ordrebekræftelse fra DanDomain til klageren (Att. Jesper Rainer) vedrørende 
domænenavnet ”newjob.dk”. 
 
Sekretariatet har ved opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) konstateret, at 
domænenavnet ”newjob.dk” er lagret 19 gang i perioden fra 2. maj 2017 til 14. august 2020. Det 
fremgår endvidere, at domænenavnet bl.a. den 6. januar 2018 fremstod således: 
 

 
 
Ved sekretariatets søgning på ”new job” den 15. marts 2021 i Google (www.google.dk) blev antallet 
af søgeresultater oplyst til at være ca. 79.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de 
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første 50 søgeresultater vedrørte ingen klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte bl.a. en 
række jobopslag samt hjemmesider med råd og vejledning om jobsøgning.  
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 

 at klageren tidligere har været registrant af domænenavnet ”newjob.dk”,  
 at det beror på en fejl, at klageren mistede registreringen af det omtvistede domænenavn, 
 at klageren er en dansk frivillig forening, hvorfor klageren naturligt må have førsteret til det 

omtvistede domænenavn, 
 at indklagede, der er en polsk virksomhed, ikke bruger det omtvistede domænenavn, og 
 at indklagede må antages at være en domænehaj, der ikke har nogen reel interesse i 

domænenavnet. 
 

Indklagede har gjort gældende,  
 at indklagede registrerede domænenavnet ”newjob.dk” i begyndelsen af 2019, idet indklagede 

ønskede at anvende domænenavnet til et nyt koncept, som indklagede var ved at udvikle, 
 at domænenavnet var dækkende for indklagedes nye koncept, idet det angik jobformidling, 

rekruttering- og vikarløsninger, 
 at COVID-19 epidemien medførte, at udviklingsprocessen tog længere tid end antaget, men at 

indklagede nu har lavet en hjemmeside på det omtvistede domænenavn, ligesom indklagede 
har brevpapir mv. med indklagedes nye logo, 

 at indklagede anvender en mailadresse med tilknytning til domænenavnet ”newjob.dk”, 
 at Jesper Rainer, der er dansk statsborger, ejer selskabet NewJob.dk ApS, 
 at Jesper Rainer er registrant af mange domænenavne, i hvilken forbindelse han har oplyst sin 

adresse i Polen, hvor han har bopæl, 
 at det bestrides, at indklagede er en domænehaj, og 
 at det ikke kan tillægges nogen betydning, at klageren – som påstået – tidligere måtte have 

været registrant af domænenavnet, idet man som registrant modtager flere påmindelser, inden 
ens domænenavn bliver slettet. 
 

Nævnets bemærkninger: 
 
Da domænenavnet ”newjob.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, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af 
domænenavnet ”newjob.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. 
Denne bestemmelse har følgende ordlyd: 
 

”§ 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 
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overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, 
overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge 
nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være 
underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god 
domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere 
tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af 
kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over 
for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: 
 

”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette 
skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning 
mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. 

 
I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god 
domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den 
samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, 
sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse 
i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for 
henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er 
relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. 

 
Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante 
at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis 
være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for 
etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en 
tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere 
tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af 
domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” 

 
Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 
1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et 
domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. 
 
Klageren er en frivillig forening, der ifølge Det Centrale virksomhedsregister er registreret under 
navnet NewJob (CVR-nummer 38475193) med startdato den 2. december 2020. Klageren ønsker at 
anvende domænenavnet ”newjob.dk” til brug for sin foreningsvirksomhed. Klageren gør gældende, 
at klageren har over 10.000 følger på Facebook, og at klageren tidligere har været registrant af det 
omtvistede domænenavn. På trods heraf finder klagenævnet, at det ikke kan afvises, at klageren har 
en interesse i at kunne anvende domænenavnet. 
 
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 domænenavnet ”newjob.dk” består af to helt 
almindelige engelske ord ”new” og ”job”. Mange andre end sagens parter derfor kan have en naturlig 
interesse i at råde over domænenavnet. 
 
Indklagede, der efter det oplyste driver virksomhed som bl.a. rekrutterings- og vikarbureau, anvender 
domænenavnet ”newjob.dk” til en hjemmeside, hvorfra indklagede reklamerer for sine ydelser. 
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Klagenævnet finder på denne baggrund, at indklagede har en naturlig, kommerciel interesse i at kunne 
disponere over det omtvistede domænenavn. 
 
Nævnet finder som følge heraf, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede 
domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter ikke i forhold 
til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret og opretholdt 
registreringen af domænenavnet ”newjob.dk”. 
 
Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at 
indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden måde 
retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade 
domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende 
 
 

A F G Ø R E L S E 
  
Der kan ikke gives klageren, NewJob, medhold. 
 
Dato: 8. april 2021.  
 

Jacob Waage 
(Formand)  

 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 
 
 
 Mette M. Andersen Ulla Malling 


