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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2021-0061 
 
 
Klager: 
 
Den selvejende institution Haderslev Sangakademi  
Langelandsvej 98  
6100 Haderslev  
Danmark 
 
Indklagede: 
 
Karin Dixen Skaarup Wölm  
Nyboesgade 31, st.  
7100 Vejle  
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand  
Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”sangakademi.dk” til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Ingen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 2. marts 2021 med tre bilag (bilag 1-3). 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”sangakademi.dk” er registreret den 3. april 2013. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Klageren er en forening, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilag 3) er 
registreret under navnet Den selvejende institution Haderslev Sangakademi (CVR-nummer 
35158723) med startdato den 17. maj 2013. Klageren er registreret under branchekode 949900 
”Andre organisationer og foreninger i.a.n”. 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Sagsfremstilling 
sangakademi.dk blev oprettet i april 2013.  
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Det blev oprettet i forbindelse med, at firmaet KS Centret, Vestre Engvej 10, 1 sal, 7100 Vejle 
leverede en fuld hjemmesideløsning til Haderslev Sangakademi.  
 
Dén medarbejder hos KS Centret, indklagede Karin Dixen Skaarup Wölms, der udførte 
opgaven, oprettede af ukendte årsager domænet sangakademi.dk i sit ejet personlige navn. 
Domænet blev aldrig overført til Den selvejende institution Haderslev Sangakademi.  
 
Indklagede afgik for nogen tid siden ved døden.  
 
Det har ikke været muligt at opnå kontakt til boet eller arvinger efter afdøde for at anmode om 
overdragelse af sangakademi.dk.  
 
sangakademi.dk henviser pt. fortsat til den korrekte hjemmeside (bilag 1 og bilag 2), der stadig 
driftes af KS Centret, men det er naturligvis en uholdbar situation, at Haderslev Sangakademi 
ikke står som registrant af dét domæne, der henviser til institutionens egen hjemmeside.  
 
Ej heller KS Centret er i stand til at komme i kontakt med boet eller arvinger efter indklagede. 
… 
Anbringender 
sangakademi.dk er oprettet til og på foranledning af Haderslev Sangakademi.  
 
At indklagede som medarbejder hos KS Centret og som leverandør af en service til Haderslev 
Sangakademi oprettede domænet i sit eget navn er uheldigt - sandsynligvis en menneskelig fejl.  
 
At indklagede er afgået ved døden, og at det ikke har været muligt at komme i kontakt med boet 
har kompliceret situationen - men der kan rettes op på miseren derved, at sangakademi.dk 
overdrages til Haderslev Sangakademi.” 
 

Bilag 1 er følgende skærmprint, der viser klagerens hjemmeside, der findes på domænenavnet 
”sangakademi.dk”: 
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Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”sangakademi.dk” den 4. og 26. marts 2021 
konstateret, at domænenavnet fremstod som vist oven for. 
 
Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOISE-database konstateret, at indklagede er 
registrant af domænenavnet ”sangakademi.dk”.  
 
Ved sekretariatets søgning den 26. marts 2021 på ”sangakademi” i Google blev antallet af 
søgeresultater oplyst til at være ca. 1.560, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 
50 søgeresultater vedrørte 28 klageren, mens ingen vedrørte indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i 
øvrigt forskellige andre sangakademier. 
 
Ved sekretariatets søgning den 26. marts 2021 på ”Karin Dixen Skaarup Wölm” i Google har 
sekretariatet konstateret, at boet efter Karin Dixen Skaarup Wölm i Det Centrale Virksomhedsregister 
er registreret med ”ophørte relationer” til selskabet KS Centret ApS.  
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 
 at domænenavnet ”sangakademi.dk” i 2013 blev registreret på vegne af klageren, der siden 

registreringen har anvendt domænenavnet til sin hjemmeside, 
 at det beror på en fejl, at indklagede, der var ansat i den virksomhed, som lavede klagerens 

hjemmeside, er anført som registrant af domænenavnet, 
 at indklagede efter det oplyste er afgået ved døden, og  
 at det ikke har været muligt for klageren at komme i kontakt med boet efter indklagede eller 

indklagedes arvinger. 
 

Der er ikke indkommet yderligere indlæg i sagen. 
 
Nævnets bemærkninger: 
 
Da domænenavnet ”sangakademi.dk” efter det oplyste ikke har kommerciel betydning for 
indklagede, 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). 
 
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 det beror på en fejl, at klageren, der siden 
registreringen af domænenavnet ”sangakademi.dk” har anvendt dette til sin hjemmeside, ikke i 
forbindelse med registreringen af domænenavnet blev anført som (formel) registrant heraf. 
Indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”sangakademi.dk” vil derfor indebære 
en overtrædelse af god domænenavns skik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. 
 
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende  
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A F G Ø R E L S E 
  
Registreringen af domænenavnet ”sangakademi.dk” skal overføres til klageren, Den selvejende 
institution Haderslev Sangakademi. Overførslen skal gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
Dato: 12. maj 2021 
 
 

___________________ 
Kaspar Linkis 

(Formand)  
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 
 
 
 Mette M. Andersen Ulla Malling 


