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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 

 
J.nr.: 2021-0063 

 
Klager: 
 
Lars Hyltoft 
Vanggårdsvej 18 
8530 Hjortshøj 
Danmark 
 
Indklagede: 
 
Maxim Filippov 
Proezd Strelochnyi 5-115 
680032 Khabarovsk 
Russiske Føderation 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand  
Principalt: Registreringen af domænenavnet ”larshyltoft.dk” slettes. 
Subsidiært: Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”larshyltoft.dk” til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke svaret i sagen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 10. marts 2021 med ét bilag (bilag 1). 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”larshyltoft.dk” er registreret den 15. november 2020. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: 

”Domænenavnet har tidligere været tilknyttet min hjemmeside(kiropraktorklinik), da min klinik 
er lukket er hjemmesiden også (05 11 20).  
 
Når man nu slår op på domænenavnet ”larshyltoft.dk”, bliver man omdirigeret til en 
hjemmeside der har pornografisk indhold-https/jqkkq. Jeg ønsker ikke at mit navn er tilknyttet 
pornografisk materiale, hvorfor jeg ønsker hjemmesiden nedlagt. 
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[…] 
 
Fordi flere af mine tidligere patienter undertiden prøver at finde mig via den gamle 
hjemmeside.” 
 

Som bilag 1 har klageren fremlagt kopi af sit sundhedskort og kørekort. 
 
Ved sekretariatets opslag på domænenavnet ”larshyltoft.dk” den 16. marts 2021 blev viderestillet til 
domænenavnet ”hotlguyhere.com”, der fremstår som en hjemmeside med pornografisk indhold. 
 
Sekretariatet har ved fornyet opslag på domænenavnet ”larshyltoft.dk” den 16. april 2021 konstateret, 
at der viderestilles til domænenavnet ”masculinezone.net”, der ligeledes fremstår som en hjemmeside 
med pornografisk indhold. 
 
Sekretariatet har ved opslag den 18. april 2021 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-
hostmaster.dk) konstateret, at indklagede, Maxim Filippov, er registrant af det omtvistede 
domænenavn ”larshyltoft.dk”. 
 
Ved forespørgsel hos DK Hostmaster har sekretariatet fået oplyst, at klageren, Lars Hyltoft, har været 
registrant af det omtvistede domænenavn ”larshyltoft.dk” i perioden fra den 25. april 2000 og til den 
5. november 2020. 
 
DK Hostmaster har endvidere på forespørgsel fra sekretariatet oplyst, at indklagede er anført som 
registrant af 1.234 domænenavne – udover det omtvistede domænenavn – under .dk-internetdomænet 
af vidt forskellig karakter. 
 
Sekretariatet har ved opslag den 18. april 2021 på 10 tilfældige af indklagedes domænenavne 
(”aarhussporveje.dk”, ”aktivebilister.dk”, ”chemdrynord.dk”, ”galten-friskole.dk”, 
”herlevtandlaegerne.dk”, ”planteskolen-rosenvang.dk”, ”monaolsen.dk”, ”netcomms.dk”, 
”sandager-sandager.dk” og ”stockholm-hoteller.dk”) konstateret, at der i samtlige tilfælde fremkom 
hjemmesider af samme karakter, som fremkom ved sekretariatets opslag på det omtvistede 
domænenavn ”larshyltoft.dk”, jf. herom ovenfor i sagsfremstillingen. 
 
Ved opslag den 18. april 2021 på hjemmesiden Internet Archive Wayback Machine 
(www.archive.org) har sekretariatet konstateret, at indholdet på domænenavnet ”larshyltoft.dk” er 
arkiveret i alt 70 gange i perioden fra den 2. marts 2001 og til den 23. januar 2021. Det fremgår heraf 
bl.a., at domænenavnet ”larshyltoft.dk” i hvert fald periodevis i årene fra 2001 og til 2018 har 
indeholdt en hjemmeside for klagerens kiropraktorklinik. Sekretariatet har i den forbindelse taget 
følgende kopi af hjemmesiden som arkiveret den 9. august 2018: 
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Sekretariatet har ved opslag den 18. april 2021 på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk 
konstateret, at der pr. 1. januar 2021 var fire personer med navnet Lars Hyltoft.  
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 
 at domænenavnet ”larshyltoft.dk” tidligere har været knyttet som hjemmeside til klagerens 

kiropraktorklinik, 
 at klagerens kiropraktorklinik er lukket, hvorfor det også gælder klagerens hjemmeside under 

domænenavnet, 
 at klageren kan konstatere, at man ved opslag på domænenavnet ”larshyltoft.dk” bliver omdirigeret 

til en hjemmeside med pornografisk indhold, 
 at klageren ikke ønsker sit navn tilknyttet pornografisk materiale, hvorfor klageren ønsker 

indklagedes hjemmeside nedlagt, 
 at flere af klageren tidligere patienter undertiden forsøger at finde klageren via den gamle 

hjemmeside, og 
 at indklagedes registrering af domænenavnet ”larshyltoft.dk” på den baggrund bør slettes, 

subsidiært registreringen overdraget til klageren. 
 
Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil 
blive afgjort på det foreliggende grundlag. 
 
Nævnets bemærkninger: 
 
Da det på det foreliggende grundlag må lægges til grund, at domænenavnet ”larshyltoft.dk” 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). 
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Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af 
klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets 
forretningsorden.  
 
Klageren er bærer af navnet Lars Hyltoft (jf. sagens bilag 1). Efter de foreliggende oplysninger bæres 
dette navn af fire personer i Danmark. 
 
Klageren har over for klagenævnet bl.a. gjort gældende, at det omtvistede domænenavn 
”larshyltoft.dk” er identisk med klagerens navn, Lars Hyltoft. Da klageren under henvisning til sit 
navn har påberåbt sig at have særlige rettigheder til domænenavnet ”larshyltoft.dk”, giver sagen i 
første række anledning til at overveje, om der foreligger en krænkelse af navnelovens § 27. Denne 
bestemmelse har følgende ordlyd: 
 

”§ 27. Den der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et 
navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden 
tilpligtet at ophøre med brugen af navnet.”  

 
Navnelovens § 27 skal bl.a. værne mod brug af navne og betegnelser, som er egnet til at sætte det 
brugte navn eller betegnelse i forbindelse med bestemte individer. Højesteret har i sin dom af 30. 
november 2020 (BS-25678/2019-HJR) fastslået, at bestemmelsen i navneloven § 27 alene angår 
krænkelser, der består i, at nogen uberettiget benytter en andens navn som personnavn, eller hvad der 
må sidestilles hermed. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet, at indklagedes registrering og brug 
af domænenavnet ”larshyltoft.dk” må anses for at være omfattet af den beskyttelse, som klager nyder 
efter navneloven. Navnet Lars Hyltoft bæres efter det oplyste pr. 1. januar 2021 af fire personer i 
Danmark. Klagenævnet finder herefter og under hensyn til klagerens anvendelse af domænenavnet 
”larshyltoft.dk” i forbindelse med sin kiropraktorklinik forud for indklagedes registrering af 
domænenavnet, at det er godtgjort, at navnet Lars Hyltoft er et identifikationsmiddel for netop 
klageren som person, og klageren kan derfor ved dom få indklagede tilpligtet at ophøre med brugen 
af domænenavnet ”larshyltoft.dk”, jf. navnelovens § 27.  
 
Når indklagede ikke selv kan opretholde sin brug af domænenavnet uden at overtræde navnelovens 
§ 27, har indklagede ingen loyal interesse i at fastholde registreringen over for klageren, der som 
bærer af navnet Lars Hyltoft har en væsentlig interesse i at forhindre, at domænenavnet 
”larshyltoft.dk” anvendes på en måde, som skaber forveksling med klageren. 
  
Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at indklagedes registrering af domænenavnet 
”larshyltoft.dk” og undladelse af at afregistrere domænenavnet må anses som en overtrædelse af 
domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende 
internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik. 

 
Klagenævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende 
 

A F G Ø R E L S E 
 
Registreringen af domænenavnet ”larshyltoft.dk” skal slettes. Sletningen skal gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
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Dato: 12. maj 2021 
 
 
 
 

___________________ 
Kaspar Linkis 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 
 
 
                  Mette M. Andersen                                                     Ulla Malling 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


