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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2021-0086 
 
 
Klager: 
 
Lighthouse Group ApS  
Maglegårds Alle 86B  
2860 Søborg  
Danmark 
 
v/Kevin Ruder 
 
Indklagede: 
 
LIGHTHOUSE ApS  
Rosenlunden 11  
5000 Odense C  
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand  
 
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”lighthouse.dk” til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
 
Frifindelse. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 21. marts 2021 med ni bilag (bilag 1-9), svarskrift 
af 6. april 2021 med fem bilag (bilag A-E) og replik af 7. april 2021. 
 
Registreringsdato: 
 
Indklagede har siden den 30. april 2003 været registrant af domænenavnet ”lighthouse.dk. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Klageren er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilag 7) er 
registreret under navnet Lighthouse Group ApS (CVR-nummer 37316830) med startdato den 21. 
december 2015. Selskabet er registreret under branchekode 620100 ”Computerprogrammering”, og 
selskabets formål er at ”forene brugervenlig og konverterende digitale projekter med smukt og 
funktionelt design”. 
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Indklagede er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilag A) er 
registreret under navnet LIGHTHOUSE ApS (CVR-nummer 10043565) med startdato den 3. juli 
2000. Selskabet er registreret under branchekode 821100 ”Kombinerede 
administrationsserviceydelser”, og selskabets formål er at ”drive handel og konsulentvirksomhed – 
samt dermed beslægtet virksomhed”. Det fremgår endvidere, at selskabets legale ejer er 
anpartsselskabet LIGHTHOUSE HOLDING ApS, mens selskabets reelle ejer er Niels Jørgen Blom 
Sørensen. 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Sagsfremstilling 
Virksomheden Lighthouse Media blev stiftet i November 2007, hvor den efterfølgende i 2015 
blev omdannet til Lighthouse Group ApS (CVR: 37316830). Lighthouse Group ApS er en 
freelance virksomhed med kompetencer inden for webdesign, appudvikling, animation og 
grafisk design. Lighthouse Group ApS samarbejder med velkendte mediebureauer såsom TV3, 
Kanal 5 og Jyllands Posten.  
 
Lighthouse Group ApS er drevet af Jonas Søndergaard-Jepsen og har været nødsaget til at 
bruge domænet Lighthousemedia.dk til website og emails. Dette skaber udfordringer for 
kunderne, da domænet er ret langt og besværligt at kommunikere. Domænet lighthouse.dk vil 
være med til at styrke Lighthouse Groups brand og facilitere kommunikationen med kunderne.  
 
Lighthouse Group ApS opererer i dag fra domænet lighthousemedia.dk. Et skærmbillede af 
hjemmesiden kan ses på bilag 8. Virksomheden har for ca. 7 år siden henvendt sig via email til 
indklagede omkring muligheden for køb af domænet. Indklagede udviste ikke interesse i at 
sælge domænet.  
 
Lighthouse Group ApS er desuden synlig på Facebook (se bilag 1). Her er Lighthouse Media 
Group meget aktiv og deler ofte relevant indhold. Dette har skabt en følgerskare på 54 
mennesker per 14-03-2021. Desuden har Lighthouse Media Group ApS fået anmeldelser, hvor 
kunder udtrykker tilfredshed med handler. Disse anmeldelser er taget direkte fra hjemmesiden 
og kan ses på bilag 2,3 og 4. Dette er et udtryk for kundernes tilfredshed, hvor en anbefaling 
blandt andet nævner den høje professionalisme. 
 
Lighthouse Group ApS’ hjemmeside (lighthousemedia.dk) er per den 14-03-2021 blandt de 
første 4 sider, når man googler “Lighthouse”. Dette bevidner den brede tilstedeværelse online 
omkring navnet lighthouse. 
 
Anbringender 
Besøger man i dag “lighthouse.dk” vil man ikke blive mødt af en hjemmeside. Der findes i dag 
ingenting på siden og den returnerer blot en fejl. Dette indikerer, at der ikke forefindes en side 
på domænet. Et billede af dette kan ses i bilag 5. Kigger man på bilag 6 kan man se et 
skærmbillede fra Wayback Archive, hvor der vises, at hjemmesiden har været i den nuværende 
tilstand i mere end 15 år. Der har altså ikke været nogen aktivitet i denne periode på domænet. 
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Lighthouse Group ApS har planer om at udvide deres brand og til dette vil domænet 
lighthouse.dk være et centralt omdrejningspunkt. Det vil være med til at styrke virksomhedens 
online tilstedeværelse og understøtte den fremtidige strategi.  
 
Domænerne “lighthouse.dk” og “lighthousemedia.dk” ligger meget tæt op ad hinanden. 
Lighthouse Group ApS beskriver, at kunder allerede har ledt efter “lighthousemedia.dk”, hvor 
de har indtastet det forkerte domæne. Dette kan i nogle tilfælde vildlede potentielle kunder. På 
grund af muligheden for forveksling vil det derfor skabe større værdi, hvis Lighthouse Group 
ApS ejer begge domæner.  
 
Selvom domænet i dag er ejet af LightHouse ApS bliver det ikke brugt aktivt. Lighthouse Group 
ApS’ interesse i domænet overstiger væsentligt indklagedes interesse.  
 
Klager er allerede kendt i markedet og har bevist en lang fortid indenfor medieindustrien, hvor 
forbrugerne nu kender virksomheden som en aktør indenfor dette felt.  
 
Vi mener, at klagers interesse i domænenavnet ”lighthouse.dk” væsentligt overstiger 
indklagedes interesse i domænenavnet.  
 
De følgende argumenter er blevet fremlagt:  
 
- Lighthouse Group ApS er et dansk anpartsselskab.  
 
- Lighthouse Group ApS driver virksomhed på domænet www.lighthousemedia.dk, hvor der 
arbejdes med webdesign, appudvikling, animation og grafisk design.  
 
- Lighthouse Group ApS søger overførsel af domænet for at mindske forveksling med det meget 
lignende domæne “lighthouse.dk”. 
 
- Lighthouse Group ApS findes bredt på Google og sociale medier.  
 
- Indklagede har ikke nogen varemærkerettigheder tilknyttet til domænenavnet.  
 
- Lighthouse Group ApS har været proaktiv i forhold til at henvende sig omkring at købe 
domænet til en rimelig pris. - Der har ikke været aktivitet på domænet i ca. 15 år.  
 
- Lighthouse Group ApS interesse i domænet overstiger væsentligt indklagedes.  
 
På baggrund af de fremlagte argumenter mener vi at den indklagede agerer i strid med § 25 
stk. 1, af domæneloven…” 
 

Bilag 1 er følgende skærmprint af klagerens profil på Facebook: 
 



 4 

 
 
Bilag 2-4 er kundevurderinger af klagerens virksomhed, der efter det oplyste er offentliggjort på 
klagerens hjemmeside, der findes på domænenavnet ”lighthousemedia.dk”. 
 
Bilag 5 er følgende skærmprint, der efter det oplyste er taget ved opslag på domænenavnet 
”lighthouse.dk”: 
 

 
 
Sekretariatet har ved opslag den 22. marts 2021 og 15. april 2021 på domænenavnet ”lighthouse.dk” 
konstateret, at der ikke fremkom nogen hjemmeside på domænenavnet. 
 
Bilag 6 er et udskrift fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), der viser, at 
domænenavnet ”lighthouse.dk” er registreret 23 gange i perioden fra den 26. november 2002 til den 
5. februar 2005.  
 
Bilag 8 er følgende skærmprint af klagerens hjemmeside på domænenavnet ”lighthousemedia.dk”: 
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I svarskriftet er anført bl.a. følgende: 
 

”Sagsfremstilling  
Virksomheden Lighthouse ApS, cvr 10043565 med startdato 03.07.2000 ”bilag A”, der siden 
2003 deler navnemæssigt tilhørsforhold til domænet lighthouse.dk ”bilag C”, beskæftiger 2 – 
4 personer under branchekode 821100 Kombinerede administrationsserviceydelser.  
 
Vi tilbyder kommercielle ydelser inden for IT projektledelse, projektstøtte og sparring, 
rekruttering, økonomistyring, finansiel rådgivning, ledelsesrapportering, budgettering mfl. Alle 
på honorar- eller kontraktbasis med binding til lighthouse.dk mailadresser.  
 
Periodisk tilknyttes eksterne ressourcer på honorar- eller kontraktbasis.  
 
Alle vores medarbejdere benytter personlige mailadresser tilknyttet lighthouse.dk domænet. 
Desuden forefindes en række funktionsbestemte mailadresser tilknyttet lighthouse.dk domænet, 
hvoraf flere er etableret og benyttet siden 2003.  
 
Med kunder, mangeårige relationer og referencer som f.eks. Day Birger et Mikkelsen, H.J. 
Hansen, Killroy, Semco Maritime, Lauritz.com, Kildemoes, Bøg Madsen, Carl Hansen & Søn 
og referenceopgaver spredt ud over mange lande er domænenavnet lighthouse.dk således dybt 
forankret og udgør i dag et bærende element i virksomheden Lighthouse ApS.  
 
Lighthouse Holding ApS, cvr 26976464 med startdato 16.01.2003 ”bilag B” driftes og 
administreres ligeledes under lighthouse.dk mail-domænet siden 2003.  
 
Historik 
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Indklagede Niels Jørgen Blom Sørensen, reel ejer af virksomheden Lighthouse ApS, cvr 
10043565 med startdato 03.07.2000 ”bilag A” samt holdingselskabet Lighthouse Holding ApS, 
cvr 26976464 med startdato 16.01.2003 ”bilag B” stifter i 2000 virksomhed under hovednavn 
Information Technology Lighthouse ApS, cvr 10043565 med konsulentbistand relateret til 
kommerciel informationsteknologi som kerneforretning under domænenavnet it-lighthouse.dk. 
 
Grundet stigende efterspørgsel på konsulentydelser relateret til administrationsservice tilkøbes 
domænenavnet lighthouse.dk i 2002 med henblik på at skabe synergi mellem navn og flere 
forretningsben, herunder iværksættes en handlingsplan for udfasning af domænet it-
lighthouse.dk. 
 
Primo 2003 registreres binavnet Lighthouse ApS, cvr 10043565, hvorunder binavn og domænet 
lighthouse.dk idriftsættes og markedsføres kommercielt med henvisning til selskabets 
mailserver og daværende hjemmeside.  
 
Primo 2005 nedtages henvisningen til hjemmesiden Information Technology Lighthouse, idet 
denne ikke længere har relevans for det nye forretningsben administrationsservice, som nu 
udelukkende driftes og markedsføres i mail-domænet lighthouse.dk og binavnet Lighthouse 
ApS. 
 
I 2007 nedtages hjemmesiden Information Technology Lighthouse og i 2009 overgår alle 
aktiviteter, markedsføring og services i virksomheden formelt til det nye hovednavn Lighthouse 
ApS under mail-domænet lighthouse.dk.  
 
Al drift af hjemmeside afvikles således i 2007, idet omkostninger til drift og vedligehold ikke 
står mål med ordretilgang fra referencer, relationer og øvrige salgsaktiviteter. It-lighthouse.dk 
domænet afvikles endegyldigt i 2009.  
 
Mail-domænet lighthouse.dk spiller således en strategisk og central rolle i virksomheden siden 
2003 og danner omdrejningspunkt for alle aktiviteter og bindinger relateret til kunder, 
myndigheder, samarbejdspartnere, interessenter og dertil knyttede services opbygget gennem 
de seneste 18 år. 
 
Anbringender 
For en god ordens skyld skal indledningsvis oplyses, at vi hverken i vores kommercielle virke 
under Lighthouse ApS, cvr 10043565 af 03.07.2000 ”bilag A” eller i privat regi kan erindre 
kendskab eller relationer til klager eller klagers virksomhed.  
 
Virksomheden Lighthouse ApS, cvr 10043565 med startdato 03.07.2000 ”bilag A”, der siden 
2003 deler entydigt navnemæssigt tilhørsforhold til domænet lighthouse.dk ”bilag C”, 
gennemgår i perioden 2003 – 2007 en transformationsproces, med henblik på at skabe synergi 
mellem firmanavn, domænenavn og flere forretningsben.  
 
I processen nedtages firmaets hjemmeside, primært fordi den ikke længere har relevans for det 
samlede Lighthouse ApS, sekundært fordi omkostninger til drift og vedligehold ikke står mål 
med ordretilgang fra referencer, relationer og øvrige salgsaktiviteter.  
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Al drift, markedsføring og aktivitet i virksomheden Lighthouse ApS overgår således gradvist til 
mail-domænet lighthouse.dk gennem en periode på 5 år, som i dag 18 år senere, udgør det 
bærende element i virksomheden Lighthouse ApS og danner omdrejningspunkt for alle 
aktiviteter og bindinger relateret til kunder, myndigheder, samarbejdspartnere, interessenter 
og dertil knyttede services opbygget gennem årerne siden 2003.  
 
Det faktum, at vi gennem 18 år med succes har drevet og markedsført virksomheden Lighthouse 
ApS på mail-domænet lighthouse.dk udelukker ikke, at vi kan have planer om at benytte 
domænet til markedsføring via egen hjemmeside med reference til sociale medier, men vi agerer 
heller ikke imod et krav om samme. 
 
Vi mener således ikke, at vores 18 års kommerciel brug af domænet lighthouse.dk som 
fundamentet for alt kommunikation i vores virksomhed Lighthouse ApS, jfr. klagers påstand, 
sker i strid med § 25 stk. 1 af domæneloven: ”Registranter må ikke registrere og anvende 
domænenavne i strid med god domænenavnsskik.”  
 
Det har ikke været muligt at finde dokumentation for klagers henvendelse for 14 år siden 
vedrørende lighthouse.dk domænet i vores mail-arkiv ref. anført af klager i Klagenævnets j.nr. 
2021-0086-R.  
 
Ligeledes erindres klagers eventuelle telefoniske henvendelse heller ikke.  
 
Det kan dog oplyses, at vi gennem de seneste 18 år modtaget og arkiveret en række forskellige 
henvendelser om køb eller overtagelse af domænet lighthouse.dk, og har i alle tilfælde måtte 
beklage interessenten med oplysning om historik og den igangværende kommercielle 
anvendelse af domænet. Vi har herunder bl.a. henvist til navneserver-opslag ”bilag D” som 
vidnesbyrd for en aktiv Lighthouse ApS mailserver, den kommercielle tilknytning og brugen af 
domænet lighthouse.dk siden 2003.  
 
Ved telefonisk henvendelse tilstræber vi altid en konstruktiv dialog, og tænker at klager 
eventuelt husker forkert om sin henvendelse på mail til vores virksomhed Lighthouse Aps i 2007 
vedrørende lighthouse.dk domænet og i stedet kan have henvendt sig telefonisk. Herunder ville 
vi naturligvis have belyst om firmaets historik, vores brug af domænet lighthouse.dk og rådgivet 
om alternative løsningsmodeller til klagers nyoprettede personlige virksomhed af samme år.  
 
Vi stiller os derfor ærgerlig og helt uforstående over et handlingsmønster, hvor klager 
efterfølgende december 2015 stifter anpartsselskab under nyt firmanavn – uden forudgående 
henvendelse til os omkring domænet lighthouse.dk.  
 
Ligeledes at klager 6 år senere – igen uden forudgående henvendelse – vælger at gøre krav på 
domænet lighouse.dk, som nu har dannet fundament under vores virksomhed Lighthouse ApS i 
18 år, det uden skelen til, at tilgængelige og fortløbende regnskaber siden 2000 fortsat vidner 
om et - trods Covid-19 – i dag særdeles aktivt Lighthouse ApS med flere ansatte.  
 
Klager har således ensidigt og gentagne gange valgt at se bort fra en konstruktiv og belysende 
henvendelse til os omkring domænet lighthouse.dk, som kunne være stilet i lighthouse.dk 
mailadressen angiveligt benyttet i 2007 eller via DK Hostmaster whoisservicen med 
kontaktformular til samme formål.  
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Vi mener således, at klager hverken i påstande eller handlinger berettiger at kunne gøre krav 
på domænet lighthouse.dk.  
 
Afslutningsvis vil vi gerne henlede opmærksomheden på, at klagers selskab Lighthouse Group 
af december 2015 har navnefællesskab med 50 andre aktive virksomheder, organisationer og 
foreninger i Danmark j.fr. estatistik.dk ”bilag E”, hvor ordet Lighthouse indgår som en del af 
navnet, hvorfor det er svært at finde belæg for klagers påstand om særlig berettigelse til 
domænet lighthouse.dk Virksomhed Lighthouse ApS, cvr 1043565 har siden 2003 markedsført 
og drevet kommerciel virksomhed med entydigt navnefællesskab i domænet lighthouse.dk 
Virksomheden Lighthouse Holding ApS, cvr 26976464 legal ejer af Lighthouse ApS, cvr 
1043565 har siden 2003 drevet kommerciel virksomhed med navnefællesskab i domænet 
lighthouse.dk Flere mailadresser i domænet lighthouse.dk benyttes ligeledes i privat regi siden 
2003.” 

 
Bilag B er et udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende anpartsselskabet 
LIGHTHOUSE HOLDING ApS (CVR-nummer 26976464), der er registreret med startdato den 16. 
januar 2003. Selskabet er registreret under branchekode 6402020 ”Ikke-finansielle 
holdingselskaber”, og selskabets formål er at ”eje anpart i Information Technology Lighthouse ApS 
og andre fremtidige datterselskaber og associerede selskaber samt investering”. 
 
Bilag C er et udskrift fra DK Hostmasters selvbetjeningsside, hvoraf fremgår bl.a., at domænenavnet 
”lighthouse.dk” blev registreret den 2. september 2002. 
 
DK Hostmaster har ved mail af 22. marts 2021 oplyst, at indklagede har været registrant af 
domænenavnet ”lighthouse.dk” siden den 30. april 2003. 
 
Bilag D er et udskrift, der viser resultatet ved søgning på ”lighthouse.dk” ved anvendelse af DK 
Hostmasters ”domænetjek”-funktion (zonemaster.dk-hostmaster.dk). Det fremgår heraf bl.a., at der 
er tilknyttet en mailadresse til domænenavnet. 
 
Bilag E er et udskrift fra databasen ”eStatestik.dk”, hvoraf fremgår, at der ved søgning på 
”lighthouse” fremkommer 51 virksomheder. 
 
Sekretariatet har den 15. april 2021 ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister konstateret, at der 
fremkom 105 virksomheder ved søgning på ”lighthouse”. 
 
Klageren har i replikken oplyst, at klageren ikke har yderligere bemærkninger. 
 
Ved sekretariatets søgning på ”lighthouse” den 15. april 2021 i Google (www.google.dk) blev antallet 
af søgeresultater oplyst til at være ca. 368.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de 
første 50 søgeresultater vedrørte ét klageren, mens ingen vedrørte indklagede. Søgeresultaterne 
vedrørte overvejende en bygning i Aarhus ved navn ”Lighthouse” og en spillefilm ved navn ”The 
Lighthouse”. 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 
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 at indklagede ikke anvender domænenavnet ”lighthouse.dk” aktivt, idet der ikke har været 
nogen hjemmeside på domænenavnet de sidste 15 år, 

 at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”lighthouse.dk” i forbindelse med klagerens 
planer om at udbrede sit brand og sin online tilstedeværelse, 

 at det omtvistede domænenavn ”lighthouse.dk” ligger meget tæt op ad klagerens domænenavn 
”lighthousemedia.dk”, hvilket skaber forvirring for klagerens kunder, 

 at klageren er velkendt inden for medieindustrien og veleksponeret på sociale medier, herunder 
Facebook, 

 at indklagede ikke har nogen særlige rettigheder knyttet til domænenavnet ”lighthouse.dk”, og 
 at klagerens interesse i domænenavnet ”lighthouse.dk” dermed væsentligt overstiger 

indklagedes, hvorfor domænenavnet skal overdrages til klageren i medfør af domænelovens § 
25, stk. 1. 

 
Indklagede har gjort gældende,  

 at indklagede har anvendt domænenavnet ”lighthouse.dk” i mere end 18 år og i dag anvender 
domænenavnet til mailadresser for sine medarbejdere, 

 at det forhold, at indklagede alene i en kortere periode har anvendt domænenavnet 
”lighthouse.dk” til en hjemmeside, ikke er ensbetydende med, at indklagede ikke har nogen 
interesse i domænenavnet, 

 at indklagede har en naturlig interesse i at anvende mailadresser knyttet til domænenavnet 
”lighthouse.dk”, idet domænenavnet svarer til indklagedes navn Lighthouse ApS, 

 at indklagedes mailadresser, der er knyttet domænenavnet ”lighthouse.dk”, har stor betydning 
for indklagedes virksomhed, herunder til brug for kontakt med indklagedes kunder og 
samarbejdspartnere, 

 at det forhold, at klageren, der blev stiftet i 2015, hedder Lighthouse Group ApS, ikke giver 
klageren ret til domænenavnet ”lighthouse.dk”,  

 at der findes mange selskaber i Danmark, hvor ”lighthouse” indgår i virksomhedsnavnet, og 
 at der på baggrund af det anførte ikke er grundlag for at overføre domænenavnet 

”lighthouse.dk” til klageren i medfør af domænelovens § 25, stk. 1. 
 
Nævnets bemærkninger: 
 
Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af 
domænenavnet ”lighthouse.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 
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 
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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 et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet 
Lighthouse Group ApS (CVR-nummer 37316830) med startdato den 21. december 2015. Klageren, 
ønsker efter det oplyste, at anvende domænenavnet ”lighthouse.dk” bl.a. i forbindelse med 
udbredelsen af sit brand. Klagenævnet finder på denne baggrund, at klageren har en naturlig interesse 
i at kunne anvende det omtvistede domænenavn. 
 
Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og 
anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Det må i den forbindelse 
tillægges betydning, at domænenavnet består af det almindelige engelske ord ”lighthouse”, der kan 
oversættes til ”fyr” eller ”fyrtårn”. Det må endvidere indgå i interesseafvejningen, at også andre end 
sagens parter kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet, hvilket sekretariatets 
undersøgelser bekræfter. 
 
Indklagede er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister er registreret 
under navnet LIGHTHOUSE ApS (CVR-nummer 10043565) med startdato den 3. juli 2000. 
Indklagede, der har været registrant af domænenavnet ”lighthouse.dk” siden april 2003, anvender 
domænenavnet til brug for mailadresser til indklagedes medarbejdere. Klagenævnet finder på denne 
baggrund, at indklagede har en naturlig interesse i at kunne disponere over det omtvistede 
domænenavn. 
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Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser finder klagenævnet det ikke 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 
”lighthouse.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, Lighthouse Group ApS, medhold. 
 
Dato: 12. maj 2021 
 

___________________ 
Kaspar Linkis 

(Formand)  
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 
 
 


