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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2021-0041 
 
 
 
Klager: 
 
Mathias Brandt Christoffersen  
Stormgade 13  
7673 Harboøre 
Danmark 
 
Indklagede: 
 
[A] 
[A’s adresse] 
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand 
Registreringen af domænenavnet ”geeklife.dk” skal overføres til klageren. 
 
 
Indklagedes påstande 
Principalt: Afvisning. 
Subsidiært: Frifindelse. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 13. februar 2021 med fire bilag (bilag 1-4) samt 
svarskrift af 28. februar 2021 med ni bilag (bilag A-I). 
 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”geeklife.dk” er registreret den 25. november 2012, jf. bilag 2. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Jeg driver til dagligt et Online fællesskab med en kammerat og vi har været nødsaget til at 
bruge et underdomæne / subdomain som hedder geeklife.bilbodog.dk. Vi har i givende stund 
over 2300 medlemmer, hvor mange af dem dagligt benytter sig af vores hjemmeside eller 
Discord, hvor vi spiller sammen. 
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Jeg har længe overvejet at anskaffe os dette domæne, dog uden held. 
 
Ydermere har indehaveren af domænet ikke haft aktivt indhold på hjemmesiden siden 3. Maj 
2012 og er i dag ikke længere tilgængelig, da den ikke er forbundet til en DNS eller 
Webhotel.” 

 
Bilag 1 fremstår som kopi af e-mail fra DK Hostmaster til klageren med oplysninger om klagerens 
muligheder for at kontakte indklagede. 
 
Bilag 3 er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org) med gengivelse af 
en oversigt om de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”geeklife.dk”, og 
hvoraf fremgår, at der kun er arkiveret hjemmesider i 2012. 
 
 
I svarskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Tvisten omhandler domænenavnet geeklife.dk, der blev oprettet af Indklagede den 25. 
november 2012. Domænet blev oprettet med henblik på udvidelse af Indklagedes eksisterende 
portfolio af online communities rettet imod underholdningsbranchen, herunder computerspil. 
Som bilag A fremlægges skærmprint fra DK Whois databasen hos DK-Hostmaster, der viser 
at domænet blev oprettet på den pågældende dato. På skærmprintet er ejerforholdet skjult af 
DK-Hostmaster, da indklagede har navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret. 
Ejerforholdet er bekræftet af Domæneklagenævnet ved indhentning af oplysningerne fra DK-
Hostmaster i forbindelse med oprettelse af denne klagesag. 

 
Ad den principale påstand 
 
Indklagede nedlægger påstand om afvisning af klagen, da Klager ifølge CVR-registeret ikke 
er registreret som værende ejer af geeklife.bilbodog.dk. 
 
Indklagede fremlægger bilag B, der viser et skærmprint af geeklife.bilbodog.dk. Skærmprintet 
viser, at ejer af siden er CVR-nr. 36676280. 
 
Dernæst fremlægger Indklagede bilag C, der er en udskrift fra CVR-registreret. Udskriften 
viser, at CVR-nr. 36676280 er en enkeltmandsvirksomhed ejet af Casper Thomsen. 

 
Af den grund mener Indklagede ikke, at Klageren, Mathias Brandt Christoffersen, har det 
juridiske grundlag for at indgive klagen. 
 
Ad den subsidiære påstand 
 
Indklagede nedlægger subsidiært påstand om frifindelse baseret på følgende begrundelser: 
 
Domænet geeklife.dk har som nævnt været registreret til Indklagede siden 25. november 2012 
(bilag A). Klager har først oprettet domænenavnet bilbodog.dk den 13. maj 2016, hvilket vil 
sige knapt 4 år efter Indklagedes registrering af geeklife.dk. Klager har ikke angivet, hvor 
længe Klager har benyttet sig af underdomænet geeklife.bilbodog.dk, men det må 
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nødvendigvis være efter den 13. maj 2016. Indikationer fra en gennemgang af websiden på 
geeklife.bilbodog.dk viser, at det muligvis er taget i brug i slutningen af 2019, hvilket er 7 år 
efter domænenavnet blev registreret. Dermed må Klager have været bevidst om, at 
domænenavnet geeklife.dk allerede var registreret på det tidspunkt, hvor Klager beslutter sig 
for at bruge navnet ”Geeklife”. Klager kunne dermed have valgt at gøre brug af et hvilket 
som helst andet navn. 

 
Indklagede har siden 2004 drevet en lang række populære online communities indenfor 
computerspil og underholdningsbranchen. Der er siden 2004 løbende kommet nye 
sider/communities med separate fokusområder, hvor de to største er [B].dk og [C].dk. 
Indklagede fremlægger bilag D og E, som viser Whois-oplysninger fra DK-Hostmaster fra 
[B].dk og [C].dk (registreret henholdsvis 19. december 2003 og 20. februar 2006). 
Indklagede fremgår som værende anonym på skærmprintene på grund af navne- og 
adressebeskyttelse, men dette vil om nødvendigt kunne bekræftes af Domæneklagenævnet via 
DK Hostmaster. 
 
Samlet set har førnævnte sider ca. [X].000 registrerede brugere og ca. [Y] millioner 
debatindlæg. Indklagede fremlægger bilag F og G, der viser antal brugere og debatindlæg på 
henholdsvis [B].dk og [C].dk. [B] har ligeledes været til stede i andre lande, herunder 
Sverige og Norge. Geeklife.dk er registreret af Indklagede som en del af strategien for den 
fremtidige udvikling af denne portfolio af online communities, som tidligere også har 
inkluderet sider som [udeladt]. 

 
[B].dk er et internationalt anerkendt community [...]. Dette vidner om, at varemærket ikke 
blot er lokalt kendt men kendt internationalt, hvilket er et krav ifølge den nye lov om 
varemærker af 1. januar 2019. 
 
Klagers brug af navnet ”Geeklife” i forbindelse med et online spil community, mener 
Indklagede kan ses som en krænkelse af et varemærke der er stiftet ved ibrugtagning, da det 
af besøgende og samarbejdspartnere vil kunne forveksles med de online communities, som 
har været drevet af Indklagede siden 2004. 

 
Klager har gjort opmærksom på, at der ikke er en aktiv DNS zone for domænet. Dette beror 
på en manglende teknisk konfiguration, som er blevet korrigeret dags dato. Det er dog 
væsentligt at påpege, at domænet hos DK-Hostmaster var konfigureret til at pege på de 
korrekte navneservere (ns1.edns.dk og ns2.edns.dk), men at der på disse manglende den 
nødvendige konfiguration. Indklagede fremlægger bilag H, som viser at DNS zonen for 
domænet Geeklife.dk nu er korrekt konfigureret og svarer på DNS-opslag. 
 
Klager har derudover oplyst, at det ikke har været muligt at komme i kontakt med 
indehaveren af domænet, da Indklagede fremgår som værende anonym på grund af navne- og 
adressebeskyttelse. Hertil kan det oplyses, at der via DK-Hostmasters hjemmeside er en 
kontaktformular, hvorved man kan kontakte registranten af domænenavne med skjulte 
oplysninger i DK Whois. Klageren har ikke benyttet sig af denne mulighed. Indklagede 
fremlægger bilag I, som viser ovenstående kontaktformular. 
 
På baggrund af ovenstående mener Indklagede ikke, at klager har nogen ret til 
domænenavnet Geeklife.dk.” 
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Som bilag A har indklagede fremlagt skærmprint med registrantoplysninger om domænenavnet 
”geeklife.dk”. 
 
Bilag B er skærmprint fra andenordensdomænenavnet ”geeklife.bilbodog.dk”, hvoraf fremgår, at 
der under ”Kontakt” er anført en nærmere bestemt adresse og CVR-nummer. 
 
Bilag C er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende enkeltmandsvirksomheden 
BilboDesigns, hvis CVR-nummer svarer til det, der er gengivet i bilag B. 
 
Bilag D er skærmprint med registrantoplysninger om domænenavnet ”[B].dk”. 
 
Bilag E er skærmprint med registrantoplysninger om domænenavnet ”[C].dk”. 
 
Bilag F fremstår som skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”[C].dk” med gengivelse af 
statistik over brugen af hjemmesiden. 
 
Bilag G fremstår som skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”[B].dk” med gengivelse af 
statistik over brugen af hjemmesiden. 
 
Bilag H er efter det oplyste skærmprint af navneopslag fra korrekt konfigureret DNS-zone for 
domænenavnet ”geeklife.dk”. 
 
Bilag I er skærmprint fra DK Hostmasters hjemmeside med registrantoplysninger om 
domænenavnet ”geeklife.dk”. 
 
 
Ved opslag på klagerens hjemmeside på andenordensdomænenavnet ”geeklife.bilbodog.dk” har 
sekretariatet den 2. april 2021 taget følgende kopier, jf. bilag 4: 
 
 



 5

 
 
 

 
 
 
Ved sekretariatets opslag på domænenavnet ”geeklife.dk” den 16. februar 2021 og igen den 3. april 
2021 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold.  
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Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org) har sekretariatet konstateret, 
at der ikke er arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet ”geeklife.dk” siden 
indklagedes registrering af domænenavnet den 25. november 2012. 
 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 
 at klageren til dagligt driver et onlinefællesskab på andenordensdomænenavnet 

”geeklife.bilbodog.dk”, 
 at klagerens onlinefællesskab har over 2.300 medlemmer, hvoraf mange dagligt benytter 

klagerens hjemmeside eller Discord, hvor klagerens medlemmer spiller sammen, og 
 at indklagede ikke har haft aktivt indhold på hjemmesiden på domænenavnet ”geeklife.dk” 

siden den 3. maj 2012. 
 
Indklagede har gjort gældende, 
 at domæneklagen skal afvises, da klageren ikke har det juridiske grundlag for at kunne indgive 

klagen, 
 at klageren først har taget andenordensdomænenavnet ”geeklife.bilbodog.dk” i brug syv år efter 

indklagedes registrering af domænenavnet ”geeklife.dk”, 
 at indklagede siden 2004 har drevet en række store online-communities vedrørende 

computerspil og underholdningsbranchen, 
 at indklagedes online-communities gør brug af ”life.dk” i navnet, og domænenavet 

”geeklife.dk” er en del heraf og indgår fortsat som en del af indklagedes fremtidige strategi, 
 at indklagedes brug af domænenavne, som indeholder betegnelsen ”life.dk”, i forbindelse med 

online-communities i navnet har resulteret i, at indklagede har stiftet varemærkeret til ”life.dk” 
ved ibrugtagning, 

 at klagerens brug af ordet ”Geeklife” i forbindelse med et online-community vil krænke 
klagerens varemærkeret,  

 at det forhold, at der ikke var en hjemmeside på domænenavnet ”geeklife.dk”, skyldtes en 
manglende teknisk konfiguration, som nu er blevet korrigeret, og 

 at klageren ikke har nogen ret til domænenavnet ”geeklife.dk. 
 
 

Nævnets bemærkninger: 
 
Indklagede har bl.a. gjort gældende, at sagen skal afvises, da klageren ikke er indehaver af det 
CVR-nummer, der er angivet som en del af kontaktinformation på klagerens hjemmeside på 
andenordensdomænenavnet ”geeklife.bilbodog.dk. Klagenævnet finder ikke grundlag for at 
tilsidesætte klagerens forklaring om hjemmesiden på andenordensdomænenavnet 
”geeklife.bilbodog.dk” samt klagerens tilhørsforhold til denne hjemmeside. Det forhold, at 
enkeltmandsvirksomheden BilboDesigns, der er ejet af Casper Thomsen, er anført under 
overskriften ”Kontakt” på klagerens hjemmeside på andenordensdomænenavnet 
”geeklife.bilbodog.dk”, kan ikke i sig selv føre til, at klageren ikke kan anses for at have en retlig 
interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed. Klagenævnet finder herefter ikke grundlag for 
afvisning af sagen. 
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Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og 
opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”geeklife.dk” er i strid med god 
domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner 
(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 over-
holdelse 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. 
 
Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren har en hjemmeside, der vedrører et onlinefællesskab, 
på andenordensdomænenavnet ”geeklife.bilbodog.dk”, og at denne hjemmeside markedsføres under 
betegnelsen ”GeekLife”. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig 
interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”geeklife.dk”. 
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Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og 
anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesse.  
 
Indklagede har oplyst, at indklagede siden 2004 har drevet en række store online-communities 
vedrørende computerspil og underholdningsbranchen, at indklagedes online-communities gør brug 
af ”life.dk” i navnet, og at domænenavet ”geeklife.dk” er en del heraf og fortsat indgår som en del 
af indklagedes fremtidige strategi. Da klagenævnet ikke har grundlag for at tilsidesætte indklagedes 
forklaring om den planlagte brug af domænenavnet ”geeklife.dk”, finder nævnet, at indklagede har 
en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet. 
 
Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende 
tidspunkt, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet 
”geeklife.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at 
indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”geeklife.dk” ikke indebærer en 
overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Det forhold, at indklagede 
tilsyneladende endnu ikke har anvendt domænenavnet til en hjemmeside med reelt indhold, og som 
er almindelig tilgængelig, er ikke i sig selv i strid med domænelovens § 25, stk. 1. 
 
Da der ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes 
registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”geeklife.dk” i øvrigt skulle være 
illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været 
først i tid med hensyn til at lade det pågældende domænenavn registrere, træffer nævnet herefter 
følgende 
 
 

A F G Ø R E L S E 
 
 
Der kan ikke gives klageren, Mathias Brandt Christoffersen, medhold. 
 
 
Dato: 12. maj 2021 
 
 

___________________ 
Kaspar Linkis 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 
 
 


