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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 

 

 

 J.nr.: 2021-0077 

 
 

Klager: 

 

Nærvær Strandgade ApS 

Strandgade 87E 

1401 København K 

Danmark 

 

Indklagede: 

 

HKSDK COMPANY A/S 

Lyngby Hovedgade 10C 

2800 Kongens Lyngby 

Danmark 

 

Parternes påstande: 

 

Klagerens påstand  

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”tranquilo.dk” til klageren. 

 

Indklagedes påstand 

Frifindelse. 
 

Dokumenter: 

 

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 10. marts 2021 med to bilag (bilag 1 og 2), 

svarskrift af 26. marts 2021 med seks bilag (bilag A-F), replik af 5. april 2021 uden bilag og duplik 

af 21. april 2021 uden bilag. 

 

Registreringsdato: 

 

Domænenavnet ”tranquilo.dk” er registreret den 25. august 2005. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret 

under navnet Nærvær Strandgade ApS (CVR-nummer 37834246) med startdato den 27. juni 2016. 

Selskabet var i perioden fra den 27. juni 2016 og til den 21. oktober 2019 registreret under 

virksomhedsnavnet Vinisteriet ApS. Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed med vin, 

spiritus og delikatesser og herudover drift af vinbar samt enhver i forbindelse hermed stående 

virksomhed. Endvidere er selskabet registreret under branchekode ”561010 Restauranter” og med 

bibranchen ”463420 Engroshandel med vin og spiritus”. 
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I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: 

 

”Vi har i januar i år åbnet en vin-og cocktailbar beliggende i Kødbyen i København. Den har 

fået navnet Tranquilo.  

 

Da vi skal oprette hjemmeside og mail til den finder vi ud af, at navnet er optaget af HKSDK 

Company i Lyngby. 

 

Vi kan ikke finde hverken hjemmeside, mail, produkter eller andet på deres hjemmeside eller 

via søgning på nettet som relaterer sig til at navnet er i brug.  

 

Ad omveje har vi hørt, at ovennævnte firma bare har registreret 2.500 domænenavne for at 

være på den sikre side. Dette ved vi selvfølgelig ikke om er korrekt, idet vi ikke kan kontrollere 

dette. 

 

Vi har forgæves forsøgt at få kontakt til dem, men de er ikke vendt tilbage på vores forespørgsel. 

 

[…] 

 

Vi mener, at domæner er til for at blive brugt, og synes det er forkert, at man i 16 år kan eje et 

domæne, uden at bruge det.  

 

Derfor beder vi om, at få overdraget domænet, så vores kunder kan finde vej til os via SoMe, 

mails mm.  

 

Vi vedhæfter en oversigt som viser nul-aktivitet på diverse søgninger.” 

 

Som bilag 1 (litreret af sekretariatet) har klageren fremlagt en udskrift af 10. marts 2021 vedrørende 

sin virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor under sagsfremstillingen. 

 

Bilag 2 (litreret af sekretariatet) indeholder en række skærmprint vedrørende domænenavnet 

”tranquilo.dk”, bl.a. fra hjemmesiden mxtoolbox.com.  

 

Ved sekretariatets opslag den 11. marts 2021 på ”tranquilo.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. 

 

Sekretariatet blev ved fornyet opslag den 15. maj 2021 på ”tranquilo.dk” viderestillet til ”airtox.dk”, 

hvoraf der er taget følgende kopi: 
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I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: 

 

”HKSDK COMPANY A/S har siden 1994 specialiseret sig i at udvikle og producere 

sikkerhedssko af høj kvalitet til det danske og internationale arbejdsmarked, hvilket har 

resulteret i, at vi i dag er en af de mest innovative producenter af sikkerhedssko i Europa. 

 

Vi sætter en ære i at producere sikkerhedssko, der er komfortable og funktionelle på samme tid 

samtidig med, at sikkerhedsskoene har et moderne design. Vi udvikler hele tiden vores teknologi 

og design og eksperimenterer konstant med nyere og lettere materialer. 

 

Vi er af den overbevisning, at sikkerhedssko skal være lige så komfortable som almindelige sko, 

og vi har derfor benyttet os af det smarte AIR-system, som gør, at skosålen holder sig blød hele 

dagen, og vi har ligeledes udstyret vores sikkerhedssko med KLIMAZONE, som gør, at man 

ikke får svedige fødder. 

 

Sammen med selskabet med same ejer AIRTOX INDUSTRIES A/S har HKSDK i mange år haft 

en aggressiv markedsføringsstrategi både fysisk i gadebilledet, via forhandlere og online. 

 

Der er i den forbindelse løbende blevet registreret både danske og udenlandske domæner af 

generisk karakter med henblik på kommende teknologier og kampagner.  

 

Eksempler på domæner der er taget i brug: Coolandme (klimakontrol) Aquacell (vandtæt og 

åndbar membran), Whitelayer (sømværn) og PowerBreeze (åndbart stof). 

 

Eksempler på domæner der endnu ikke er taget i brug: statusq, stationhouse, paxvobiscum, 

makeithappen og bettersafethansorry. 

 

Tranquilo.dk blev registreret 25. august 2005. Tranquilo er spansk og betyder afslappet, rolig, 

at tage det roligt.  
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I oktober/november 2020 lancerede HKSDK-kampagnen Stop Nedslidning. Denne kampagne 

er stadig aktiv, og tanken med Tranquilo er at lancere en indlægssål der (se bilag A-F, der 

beviser denne kampagne). 

 

Klager skriver at de ikke har modtaget svar på henvendelser. Der er ikke fundet noget 

korrespondance fra Nærvær Strandgade ApS eller Finn Paulsen. 

 

[…] 

 

HKSDK COMPANY A/S bør frifindes og dermed få mulighed for at beholde tranquilo.dk da: 

 

• Klager burde ved åbningen af sin vinbar i januar 2021 have undersøgt om domænet var 

registreret. Da den på grund af de gældende Corona restriktioner ikke har haft gæster 

endnu, og dermed mulighed for at udbrede kendskabet bør anbefalingen være at 

markedsføre sig under et tilsvarende domæne f.eks.: tranquilo.wine tranquilo.bar 

tranquilo.pub tranquilovin.dk tranquilovinbar.dk. 

• Tranquilo er et generisk spansk ord. Ingen af parterne har en rettighed til navnet, men 

HKSDK COMPANY A/S har intentionen om at lancere en indlægssål af samme navn.” 

 

Som bilag A-F har indklagede fremlagt en række udskrifter, der tilsyneladende vedrører en 

markedsføringskampagne af Airtox-sko indeholdende teksten ”FIND DIG IKKE I 

NEDSLIDNING!”. 

 

I replikken har klageren bl.a. anført følgende: 

 

”Det er ikke overraskende, at man nu pludselig har planer om at bruge navnet. Der er dog ikke 

noget i hverken svarskriftet eller bilagene, som henviser til ordet Tranqulio eller det at tage det 

roligt. Vi kan derfor ikke se sammenhængen. 

 

At vi skulle have undersøgt om navnet var optaget inden vi navngiver vores restaurant er noget 

vrøvl. Vi har netop undersøgt, om ordet Tranquilo (som læner sig meget op ad vores anden 

restaurant som hedder NÆRVÆR) er i brug i forbindelse med vin-og cocktailbarer, ligesom vi 

har undersøgt om der kom noget op på nettet ved søgning af netop det ord. Det gjorde der ikke.  

 

Vi har ved indsendelse af klagen vedhæftet et udskrift som viser NUL aktivitet siden HKSDK 

hjemtog navnet. 

 

Det er derfor stadig vores overbevisning, at når et domæne ikke er blevet brugt i 16 år, så har 

man mistet retten til at opretholde det.” 

 

I replikken har indklagede bl.a. anført følgende: 

 

”HKSDK fastholder påstand om frifindelse og finder klagen grundløs. 

 

Klager har forsøgt at argumentere for, at Nærvær Strandgade ApS har mere ret til 

domænenavnet tranquilo.dk. 
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I Klagers argumentation fremgår ingen steder, at HKSDK skulle overtræde god 

domænenavnsskik, gældende lovgivning eller på anden måde udvise illoyal adfærd, men blot 

en anfægtning af HKSDK COMPANY A/S’ forretningsplaner og brugen af domænenavnet. 

 

Klager antyder, at man kan miste retten til et domænenavn baseret på længden af tid man har 

haft rådighed over domænenavnet, såfremt det ikke benyttes aktivt. 

 

Dette er ikke korrekt, da reglerne Internetdomænelovens § 12.2 om hamstring eller 

warehousing af domænenavne udelukkende omfatter domænenavne, der er registreret med 

videresalg for øje. Det er ikke tilfældet for HKSDK COMPANY A/S’ registrering af 

tranquilo.dk.” 

 

Ved en søgning den 16. maj 2021 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) har sekretariatet 

konstateret, at aktieselskabet HKSDK COMPANY A/S (CVR-nummer 20055375) er registreret med 

startdato den 9. maj 1997. Selskabet har til formål at drive handel med sikkerhedsfodtøj samt 

investering. Endvidere er selskabet registreret under branchekode ”464220 Engroshandel med fodtøj” 

og med bibranchen ”682040 Udlejning af erhvervsejendomme”. 

 

Sekretariatet har ved opslag den 16. maj 2021 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-

hostmaster.dk) konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn 

”tranquilo.dk”. 

 

DK Hostmaster har på anmodning fra sekretariatet oplyst, at klageren er anført som registrant af 257 

domænenavne – udover det omtvistede domænenavn – under .dk-internetdomænet. Det drejer sig om 

følgende domænenavne:  

 

air-cell.dk 

aircell.dk 

air-force.dk 

air-sikkerhedssko.dk 

airsikkerhedssko.dk 

air-system.dk 

airsystem.dk 

airtogs.dk 

air-tox.dk 

airtox.dk 

airtrax.dk 

amazingworld.dk 

aqua-cell.dk 

aquacell.dk 

arbejdsfodtøj.dk 

arbejdssko.dk 

balløven.dk 

bettersafethansorry.dk 

bil-kongen.dk 

bilkongen.dk 

bleedingheart.dk 

body-liquid.dk 

bodyliquid.dk 

brandingpower.dk 

brandpower.dk 

brødbixen.dk 

brødsalg.dk 

bullshit.dk 

burningheart.dk 

burninglove.dk 

bynøglen.dk 

bøjelig-træsko.dk 

bøjeligtræsko.dk 

bøllen.dk 

børnerim.dk 

børneønsker.dk 

børnogleg.dk 

candidat.dk 

centimeter.dk 

chaufføren.dk 

ciaociao.dk 

collateral.dk 

communications.dk 

completements.dk 

compromise.dk 



6 

 

danish-position.dk 

danishposition.dk 

de-compress.dk 

decompress.dk 

dinebørn.dk 

drømme-huset.dk 

drømme-manden.dk 

drømme-pigen.dk 

efforts.dk 

episode.dk 

eufrat.dk 

familyman.dk 

fantastic.dk 

fbi-q.dk 

fbiq.dk 

fitting-room.dk 

fittingroom.dk 

fit4work.dk 

flex-træsko.dk 

flextræsko.dk 

flip-flop.dk 

flyguy.dk 

flying-feet.dk 

flyingfeet.dk 

flyinghigh.dk 

fracture.dk 

fratello.dk 

gammel.dk 

getlost.dk 

getme.dk 

getthepower.dk 

gigapower.dk 

gimmefive.dk 

givemefive.dk 

giveme5.dk 

gotten.dk 

greasy.dk 

griso.dk 

hanekam.dk 

hanekammen.dk 

hanrot.dk 

heksemutter.dk 

hektogram.dk 

hks.dk 

hksdkdirect.dk 

hks-dk.dk 

hksdk.dk 

hks-scandinavia.dk 

hks-sikkerhedssko.dk 

hkssikkerhedssko.dk 

hopeful.dk 

human-instinct.dk 

humaninstinct.dk 

hunrot.dk 

hønsefødder.dk 

høvdingen.dk 

idem.dk 

illuminate.dk 

jamon.dk 

jingle.dk 

job-form.dk 

jobform.dk 

job-kompis.dk 

jobkompis.dk 

jobkongen.dk 

jumbojet.dk 

kbyte.dk 

kilo-gram.dk 

kitten.dk 

klimazone.dk 

kompact.dk 

kon-form.dk 

kæledægge.dk 

kælegris.dk 

kælegrisen.dk 

kælkebakken.dk 

latinlover.dk 

loveis4ever.dk 

loveya.dk 

lugtemutter.dk 

lw-tech.dk 

løgneren.dk 

løgnoglatin.dk 

lønpakken.dk 

lønsatser.dk 

lønsedlen.dk 

lånehajen.dk 

makeithappen.dk 

maksman-company.dk 

maksmancompany.dk 

maksman.dk 

mamamia.dk 

marksman.dk 

maxman.dk 

m-c.dk 

megahertz.dk 
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metalfri.dk 

minedyr.dk 

minirot.dk 

minplanet.dk 

mjukglass.dk 

m-sikkerhedssko.dk 

msikkerhedssko.dk 

multitude.dk 

m6.dk 

natur-flex.dk 

naturflex.dk 

natur-form.dk 

naturform.dk 

noknok.dk 

ocolus.dk 

offeret.dk 

paksvobiskum.dk 

pax-vobiscum.dk 

paxvobiscum.dk 

plageånden.dk 

policeforce.dk 

pol-position.dk 

polposition.dk 

polygram.dk 

powerbreeze.dk 

power-brezze.dk 

powerbrezze.dk 

powerful.dk 

pull.dk 

pullit.dk 

pæreform.dk 

pølsehunden.dk 

pølsen.dk 

rabbitpower.dk 

realistic.dk 

rottefamilien.dk 

rottepower.dk 

safetyshoes.dk 

salvation.dk 

sample.dk 

schrek.dk 

scorekongen.dk 

seatbelt.dk 

sidsteudkald.dk 

sikkerhedshjelme.dk 

sikkerhedsko.dk 

sikkerhedssko.dk 

sikkerhedsstøvler.dk 

skategrizz.dk 

skijakke.dk 

skitoej.dk 

skiudrustning.dk 

skokongen.dk 

sky-is-the-limit.dk 

skyisthelimit.dk 

snydepelsen.dk 

sovetid.dk 

sovetrynen.dk 

spille-kongen.dk 

spillekongen.dk 

station-house.dk 

stationhouse.dk 

status-q.dk 

statusq.dk 

step-two.dk 

steptwo.dk 

stinky.dk 

strandløven.dk 

søløven.dk 

sømanden.dk 

sømkassen.dk 

sørøversally.dk 

takeit.dk 

tech-fiber.dk 

techfiber.dk 

thefirm.dk 

theworkwatch.dk 

tic-tac.dk 

too-good-to-wear.dk 

toogoodtowear.dk 

torak.dk 

trendy-europe.dk 

trendyeurope.dk 

trendyworld.dk 

trip-trap-træsko.dk 

triptraptræsko.dk 

turbulence.dk 

twinconcept.dk 

upcomer.dk 

upright-position.dk 

uprightposition.dk 

valium.dk 

værnemidler.dk 

worldtrend.dk 

x-sample.dk 

xsample.dk 
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x-samples.dk 

xsamples.dk 

yougetthepower.dk 

ædedolken.dk 

ødeø.dk 

øksen.dk 

ølbixen.dk 

100-procent-sikker.dk 

100procentsikker.dk 

530.dk 

power-breeze.dk 

skate-grizz.dk 

coolandme.dk 

europeantechgroup.dk 

thewayofthegrizzly.dk 

ultralayer.dk 

whitelayer.dk 

xproextremesports.dk 

hangar561.dk 

safetytrainers.dk 

 

Sekretariatet har ved opslag den 15. maj 2021 på 10 tilfældige af indklagedes domænenavne 

konstateret, at der i syv tilfælde (”balløven.dk”, ”bynøglen.dk”, ”ciaociao.dk”, ”flip-flop.dk”, 

”illuminate.dk”, ”multitude.dk” og ”pull.dk”) ikke fremkom nogen hjemmeside. I de resterende tre 

tilfælde viderestillede to af domænenavnene (”aircell.dk” og ”arbejdssko.dk”) til en hjemmeside 

under domænenavnet ”hksdk.com”, hvorfra der blev markedsført sikkerhedssko af mærket HKSDK, 

mens det sidste domænenavn (”powerbreeze.dk”) indeholdt en hjemmeside vedrørende 

markedsføring af Airtox-sko med ”Powerbreeze-teknologi”. 

Ved opslag den 16. maj 2021 i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) har 

sekretariatet konstateret, at indholdet på det omtvistede domænenavn ”tranquilo.dk” er arkiveret i alt 

to gange – henholdsvis den 8. august 2018 og den 26. august 2019. Det fremgår heraf, at 

domænenavnet ”tranquilo.dk” på de pågældende tidspunkter tilsyneladende ikke indeholdt nogen 

aktiv hjemmeside. 

Ved sekretariatets søgning på ”tranquilo” den 16. maj 2021 i Google (www.google.dk) blev antallet 

af søgeresultater oplyst til at være ca. 132.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Ved 

en gennemgang heraf blev antallet af viste søgeresultater begrænset til 69, idet Google udelod nogle 

søgeresultater, der i meget høj grad lignede de viste 69 søgeresultater. Af de første 50 søgeresultater 

vedrørte otte af søgeresultaterne klageren, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede. De 

øvrige 42 søgeresultater vedrørte bl.a. e-cigaretter, en restaurant i Göteborg, en sang indspillet af 

Gilli, parfume, espressokværne og et vandrerhjem i Costa Rica. 

Parternes anbringender kan sammenfattes således: 

 

Klageren har gjort gældende, 

• at klageren i januar 2021 har åbnet en vin- og cocktailbar ved navn ”Tranquilo” beliggende i 

Kødbyen i København, 

• at klageren – i forbindelse med at man ønsker at oprette en hjemmeside og e-mail – har konstateret, 

at domænenavnet ”tranquilo.dk” er optaget af indklagede,  

• at klagerens undersøgelser ikke tyder på, at domænenavnet ”tranquilo.dk” er taget i brug, hverken 

som hjemmeside, e-mail eller lignende, 

• at klageren ad omveje har hørt, at indklagede har registreret 2.500 domænenavne for at ”være på 

den sikre side”, 

• at domænenavne er til for at blive brugt, og at klageren finder det forkert, at man i 16 år kan eje et 

domænenavn uden at bruge det, 
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• at det ikke er overraskende, at indklagede nu pludselig har planer om at bruge det omtvistede 

domænenavn, 

• at indklagede dog ikke har fremlagt bilag mv. i relation til indklagedes planer, der henviser til ordet 

”tranquilo”, og 

• at domænenavnet ”tranquilo.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.  

 

Indklagede har gjort gældende, 

• at indklagede siden 1994 har specialiseret sig i udvikling og produktion af sikkerhedssko af høj 

kvalitet til det danske og internationale arbejdsmarked, 

• at indklagede sætter en ære i at producere sikkerhedssko, der er komfortable og funktionelle på 

samme tid og har et moderne design, hvorfor indklagede hele tiden har fokus på at udvikle sin 

teknologi og designs, 

• at indklagede sammen med selskabet AIRTOX INDUSTRIE A/S, der har samme ejer som 

indklagede, i mange år har haft en aggressiv markedsføringsstrategi både fysisk i gadebilledet, via 

forhandlere og online, 

• at indklagede løbende har registreret både danske og udenlandske domænenavne af generisk 

karakter med henblik på brug i forbindelse med kommende teknologier og kampagner, 

• at domænenavnet ”tranquilo.dk” blev registreret den 25. august 2005 og er et spansk ord med 

betydningen afslappet eller rolig, 

• at ”tranquilo” således er et generisk spansk ord, som ingen af parterne har en rettighed over 

• at indklagede i oktober/november 2020 lancerede kampagnen ”STOP NEDSLIDNING” og at 

kampagnen fortsat er aktiv, jf. bilag A-F, 

• at indklagedes tanke med domænenavnet ”tranquilo.dk” er at anvende det til lancering af en 

indlægssål af samme navn, 

• at klageren ved åbningen af sin vinbar i januar 2021 burde have undersøgt om domænenavnet 

allerede var registreret, og 

• at domænenavnet ”tranquilo.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren. 

 

Nævnets bemærkninger: 

 

Som sagen er oplyst, giver den især anledning til at overveje, om indklagedes registrering og 

opretholdelse af domænenavnet ”tranquilo.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, 

i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). 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 bl.a., 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 



10 

 

kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over 

for hinanden. I forarbejderne er bl.a. 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 registreret som et anpartsselskab under navnet Nærvær Strandgade ApS med startdato 

den 27. juni 2016. Klageren har over for klagenævnet oplyst, at klageren i januar 2021 åbnede en vin- 

og cocktailbar ved navn ”Tranquilo” i København, og at man i den forbindelse ønsker at råde over 

domænenavnet ”tranquilo.dk” med henblik på etablering af en hjemmeside og til e-

mailkommunikation. På denne baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig kommerciel 

interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”tranquilo.dk”. 

 

Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og 

anvendelsen af domænenavnet ”tranquilo.dk” involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne 

interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at det omtvistede domænenavns signalværdi vil 

kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter, 

hvilket også understøttes af sekretariatets undersøgelser i sagen.  

 

Af sekretariatets undersøgelser i sagen fremgår det bl.a., at domænenavnet ”tranquilo.dk” 

umiddelbart efter klagens indgivelse ikke indeholdt nogen hjemmeside. Ved et efterfølgende opslag 

den 15. maj 2021 på domænenavnet ”tranquilo.dk” har sekretariatet dog konstateret, at 

domænenavnet viderestiller til en hjemmeside under ”airtox.dk”, hvorfra der sker markedsføring af 

sikkerhedssko. Indklagede har oplyst bl.a., at indklagede er specialiseret inden for udvikling og 

produktion af sikkerhedssko samt at indklagede samarbejder med virksomheden AIRTOX 

INDUSTRIE A/S. Endvidere har indklagede oplyst, at indklagede påtænker at anvende 

domænenavnet ”tranquilo.dk” til lancering af en indlægssål af samme navn. 
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Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysninger 

om den påtænkte anvendelse af domænenavnet ”tranquilo.dk”. Det ændrer ikke ved denne vurdering, 

at indklagede tilsyneladende først har taget det omtvistede domænenavn i anvendelse for en 

hjemmeside efter tidspunktet for klagens indgivelse, og at indklagede ikke har fremlagt egentlig 

dokumentation for sine planer med 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 

”tranquilo.dk” væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at 

indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ikke indebærer en overtrædelse af 

domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik.  

 

Da der ikke er tilvejebragt oplysninger i sagen, som giver klagenævnet anledning til at antage, at 

indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”tranquilo.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 

klagenævnet herefter følgende 

 

A F G Ø R E L S E 
 

Der kan ikke gives klageren, Nærvær Strandgade ApS, medhold. 

 

Dato: 8. juni 2021 

 

 

 

 

 

___________________ 

Kaspar Linkis 

(Formand) 

 

 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 

 

 


