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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 

 

 

J.nr.: 2021-0105 
 

 

 

Klager: 

 

Foreningen Danske Flyvere 

Helikoptervej 2 

3500 Værløse 

Danmark 

 

Indklagede: 

 

Søren Dahlbergen 

Egehaven 209 

2980 Kokkedal 

Danmark 

 

Parternes påstande: 

 

Klagerens påstand 

Registreringen af domænenavnet ”danskeflyvere.dk” overføres til klageren. 

 

Indklagedes påstand 

Indklagede har ikke svaret i sagen. 

 

Dokumenter: 

 

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 1. april 2021 med ét bilag (bilag 1). 

 

Registreringsdato: 

 

Domænenavnet ”danskeflyvere.dk” er registreret den 14. juni 2001. 

 

Sagsfremstilling: 

 

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 

 

”Foreningens tidligere kasserer, Søren Dahlbergen, har oprettet siden på vegne af 

Foreningen Danske Flyvere. 

 

Foreningen har i 2 år ikke haft, eller kunnet skaffe, kontakt til den tidligere kasserer, hvorfor 

vi har set os nødsaget til at sikre adgangen via en klage…” 
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Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende 

klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er en frivillig forening, der er registreret med startdato 

den 29. maj 2013. 

 

Ved opslag på domænenavnet ”danskeflyvere.dk” den 12. april 2021 og igen den 13. maj 2021 har 

sekretariatet taget følgende kopi, der fremstår som klagerens hjemmeside: 

 

 

 
 

 

 

Parternes anbringender kan sammenfattes således: 

 

Klageren har gjort gældende, 

• at indklagede er klagerens tidligere kasserer, som har registreret domænenavnet 

”danskeflyvere.dk” på vegne af klageren, 

• at klageren i 2 år ikke har kunnet komme i kontakt med indklagede, og  

• at klageren har behov for at kunne disponere over domænenavnet ”danskeflyvere.dk”. 

 

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 må antages, at domænenavnet ”danskeflyvere.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for 

hverken klageren eller indklagede, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer 
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henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om 

internetdomæner (domæneloven). 

 

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 nævnets 

forretningsorden. 

 
Klageren er en frivillig forening for piloter, som har navnet ”Foreningen Danske Flyvere”. Klageren 

har oplyst, at indklagede er klagerens tidligere kasserer, som har registreret domænenavnet 

”danskeflyvere.dk” på vegne af klageren. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at 

domænenavnet ”danskeflyvere.dk” anvendes til klagerens hjemmeside. På den anførte baggrund 

finder klagenævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at domænenavnet ”danskeflyvere.dk” blev 

registreret af indklagede til brug for klageren.  

 

Som sagen er oplyst, må klageren antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det 

omtvistede domænenavn.  

 

Da klageren må antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede 

domænenavn, ”danskeflyvere.dk”, kan klageren kræve registreringen af domænenavnet overført til 

sig. 

 

Klagenævnet finder på baggrund af det ovenfor anførte, at indklagedes opretholdelse af 

registreringen af domænenavnet ”danskeflyvere.dk” samt nægtelse af at overføre registreringen af 

domænenavnet til klageren er uberettiget og dermed også i strid med god domænenavnsskik, jf. § 

25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: 

 

”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god 

domænenavnsskik”. 

 

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

 

 

 

A F G Ø R E L S E 
 

Registreringen af domænenavnet ”danskeflyvere.dk” skal overføres til klageren, Foreningen 

Danske Flyvere. Overførslen skal gennemføres straks. 

 

Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 

 

 

Dato: 8. juni 2021 

 

 

___________________ 

Kaspar Linkis 

(Formand) 
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 Knud Wallberg Jens Schovsbo 

 

 

 

 

                  Mette M. Andersen                                                                    Ulla Malling 


