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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2021-0069 
 
 
Klager: 
 
Scandesign A/S  
Midtermolen 1  
2100 København Ø  
Danmark 
 
v/Martin Palmqvist 
 
Indklagede: 
 
SDMedia A/S 
Damager Vænge 18  
2670 Greve  
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand  
Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”sdmdev.dk” til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke svaret i sagen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 6. marts 2021 med to bilag (bilag 1 og 2). 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”sdmdev.dk” er registreret den 26. juni 2017. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Klageren er et aktieselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilag 1) er 
registreret under Scandesign A/S (CVR-nummer 31861500) med startdato den 4. februar 2009. 
Selskabet er registreret under branchekode 620100 ”Computerprogrammering”, og selskabets formål 
er ”handel, service og investering samt hermed beslægtet virksomhed”. 
 
Indklagede er et aktieselskab, der ifølge Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under 
SDMedia A/S (CVR-nummer 29814848) med startdato den 4. februar 2009 og ophørsdato den 12. 
juli 2018. Selskabet var registreret under branchekode 620100 ”Computerprogrammering”, og 
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selskabets formål var at ”drive salg, udvikling og design af hjemmesider samt dermed beslægtet 
virksomhed” 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”SDMedia A/S lukkede i 2017 med Advokatselskabet Poul Smidt som kurator. Scandesign 
Media A/S købte aktiviteterne i SDMedia A/S. Ved en fejl har Scandesign Media A/S forsat 
oprettet nye kunder på dk-hostmaster konto SMA1319-DK. Af hensyn til kunderne håber jeg, at 
I kan hjælpe med at overdrage domænet sdmdev.dk fra SMA1319-DK til dk-hostmaster konto 
hos Scandesign Media: SMA1442-DK. 
… 
 
Overdragelse af domænet skal godkendes af kurator Advokatselskabet Poul Smidt før at dk-
hostermaster vil overdrage domænet. Problemet er, at Advokatselskabet Poul Smidt har 
afsluttet sagen, og derfor ikke kan hjælpe med denne godkendelse.” 
 

Bilag 2 er et udskrift af en mail fra Advokatfirmaet Poul Smith til klageren. Mailen, hvis datering 
ikke fremgår af udskriftet, lyder således: 
 

”Kære Martin  
 
Tak for din e-mail.  
 
Konkursbehandlingen af SD Media A/S under konkurs (cvr-nr. 29 81 48 48) blev afsluttet den 
12. juli 2018.  
 
Boris Frederiksen er derfor ikke længere kurator og kan derfor ikke længere disponere på 
vegne af boet.  
 
På den baggrund kan vi desværre ikke kan hjælpe med at der sker overdragelse af domænerne, 
herunder godkende en sådan overdragelse. Såfremt du har spørgsmål er du velkommen til at 
kontakte mig.” 

 
Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOISE-database konstateret, at indklagede er 
registrant af domænenavnet ”smddevdk”. 
 
Ved opslag på domænenavnet ”sdmdev.dk” den 9. marts 2021 og 14. april 2021 har sekretariatet 
konstateret, at der ikke var nogen hjemmeside på domænenavnet. 
 
Ved sekretariatets søgning den 14. april 2021 på ” sdmdev” i Google blev der fundet ét søgeresultat, 
når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Søgeresultatet vedrørte hverken klageren eller 
indklagede. 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 
 at klageren købte aktiviteterne ud af konkursboet efter SDMedia A/S, da selskabet gik konkurs i 

2017, men at domænenavnet ”sdmdev.dk” ved en fejl ikke blev medoverdraget, og 
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 at kurator har oplyst, at denne ikke har mulighed for at hjælpe klageren, da konkursbehandlingen 
er afsluttet.  
 

Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. 
 
Nævnets bemærkninger: 
 
Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af 
klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets 
forretningsorden. 
 
Som sagen er oplyst, lægger klagenævnet til grund, at indklagedes aktiviteter blev overdraget til 
klageren i 2017 i forbindelse med indklagedes konkurs, men at overdragelsen af domænenavnet 
”sdmdev.dk” ved en fejl ikke blev effektueret.  
 
Indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”sdmdev.dk” vil derfor indebære en 
overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. 
 
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 ”sdmdev.dk” skal overføres til klageren, Scandesign A/S. 
Overførslen skal gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
Dato: 23. april 2021 
 
 

___________________ 
Kaspar Linkis 

(Formand)  
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 
 
 


