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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 

 

 

 J.nr.: 2021-0141-DKH 

 

AFGØRELSE VEDRØRENDE OPSÆTTENDE VIRKNING 
 

Klager: 

 

[A] 

[A’s adresse] 

United States 

 

Indklagede: 

 

DK Hostmaster A/S 

Ørestads Boulevard 108, 11. 

2300 København S 

Danmark 

 

Dokumenter: 

 

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 24. maj 2021 med seks bilag (bilag 1-6) og 

indklagedes bemærkninger af 4. juni 2021 til spørgsmålet om opsættende virkning. 

 

Sagsfremstilling:  

 

Denne sag vedrører en klage over indklagedes beslutning af 20. maj 2021 om at slette klagerens 

registrering af domænenavnet ”lomadh.dk”. Af indklagedes beslutning fremgår bl.a. følgende, jf. 

bilag 1: 

 

“Documentation rejected 

 

Dear [A], 

 

We have received your documentation. Unfortunately, it does not meet our requirements for 

identification. Therefore, we have decided to reject your domain name application and delete the 

following domain name as of today. 

 

Domain name: lomadh.dk 

 

If you wish to file a complaint against the decision you can bring the decision before the Danish 

Complaints Board for Domain Names within four weeks as of today. For more information on 

the Complaints Board, please visit www.domaeneklager.dk. 

 

You can learn more about our identification process at www.dk-hostmaster.dk/en/identification. 
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Best regards,  

DK Hostmaster” 

 

Klageren har nedlagt påstand om, at denne beslutning ophæves, da klageren ønsker at forblive 

registrant af domænenavnet ”lomadh.dk”. Klageren har til støtte for sin klage bl.a. anført, at klageren 

har fremsendt den påkrævede dokumentation til indklagede, og at indklagede har afvist at begrunde, 

hvorfor indklagede har vurderet, at den fremsendte dokumentation ikke er fyldestgørende. 

 

Klagenævnets sekretariat har efter modtagelse af klagen konstateret, at domænenavnet ”lomadh.dk” 

ikke er registreret i DK Whois-databasen, og at domænenavnet derfor vil kunne registreres af andre, 

inden klagenævnet har taget stilling til den indgivne klage. Sekretariatet har på den baggrund 

vurderet, at der kan være behov for, at klagenævnet træffer en afgørelse om, at indklagede foreløbig 

skal træffe de fornødne foranstaltninger for at sikre, at klagen tillægges opsættende virkning. 

Sekretariatet anmodede ved brev af 1. juni 2021 om indklagedes bemærkninger hertil.  

 

Indklagede fremkom med sine bemærkninger hertil den 4. juni 2021, hvoraf bl.a. fremgår følgende: 

 

”DK Hostmaster har noteret sig, at det er sekretariatets vurdering, at klagen i den konkrete sag 

bør tillægges opsættende virkning, og at klagenævnet vil blive forelagt dette med henblik på at 

træffe afgørelse om, at DK Hostmaster skal sikre, at det pågældende domænenavn ikke kan 

registreres af en tredjepart, før sagens behandling ved klagenævnet er afsluttet. Dertil har DK 

Hostmaster følgende bemærkninger: 

 

1. DK Hostmaster skal indledningsvis bemærke, at DK Hostmasters beslutning af 20. maj 2021 i 

henhold til vilkår for brugsret til .dk-domænenavne om at slette domænenavnet, lomadh.dk, 

som [A] var registrant af, blev effektueret den 21. maj 2021. Der vil blive givet en nærmere 

beskrivelse af dette forløb i DK Hostmasters efterfølgende svarskrift med bemærkninger til 

klagen. 

 

På dette sted skal det blot fremhæves, at da DK Hostmaster således har effektueret sin 

beslutning og sletning er gennemført, vil opsættende virkning af beslutningen ikke være mulig. 

Der er i øvrigt ingen forpligtelse for DK Hostmaster i henhold til domænelovgivningen, der 

vedrører opsættende virkning i en situation som den foreliggende. DK Hostmaster kan 

imidlertid gennemføre andre foranstaltninger, der vil kunne sikre domænenavnet mod 

registrering, som ovenfor nævnt. DK Hostmaster har iværksat sådanne foranstaltninger, 

således at det er sikret, at domænenavnet, lomadh.dk, ikke kan registreres af andre, såfremt 

klagenævnet måtte følge sekretariatets vurdering og træffe afgørelse om at tillægge den 

konkrete sag opsættende virkning. 

 

2. DK Hostmaster skal desuden bemærke, at sekretariatet i sin henvendelse ikke har medtaget en 

begrundelse for sin vurdering af, at klagen bør tillægges opsættende virkning, og at 

klagenævnet bør træffe en foreløbig afgørelse, der forpligter DK Hostmaster som angivet i 

skrivelsen. 

 

Hvis klagenævnet følger sekretariatets vurdering, forventer DK Hostmaster dog, at der af 

afgørelsen vil fremgå en sådan begrundelse. Der henvises til forvaltningslovens § 22 og § 24, 

stk. 1 og 2, samt til Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af 18. december 2020 

vedrørende opsættende virkning i sag, j.nr. 2020-0288-DKH.” 
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Nævnets bemærkninger: 

 

Da det på det foreliggende grundlag må lægges til grund, at domænenavnet ”lomadh.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). 

 

Klagen i denne sag angår en beslutning, som indklagede efter det oplyste har truffet om overholdelse 

af de forretningsbetingelser og vilkår, som indklagede har fastsat som administrator af 

internetdomænet .dk i medfør af domænelovens § 14, stk. 1. Domænelovens § 14, stk. 1 og 2, er 

affattet således:  

 

”§ 14. Administrator skal for internetdomæner omfattet af sin administration fastsætte 

forretningsbetingelser og vilkår for registranter. Forretningsbetingelserne kan omfatte 

1) brugspligt, 

2) registrering og anvendelse af domænenavne og 

3) sletning af en registrering af et domænenavn. 

 Stk. 2. Administrator træffer beslutninger om overholdelse af forretningsbetingelser og vilkår 

fastsat i medfør af stk. 1.” 

 

Klagenævnet lægger til grund, at den påklagede beslutning er omfattet af domænelovens § 14, stk. 2, 

og at klagenævnet derfor har kompetence til at behandle klagen, jf. domænelovens § 28, stk. 2. 

 

Ifølge domænelovens § 28, stk. 4, nr. 2, kan klagenævnet i en sag som denne træffe afgørelse om at 

stadfæste, ophæve, ændre eller hjemvise indklagedes beslutning. I denne sag har klageren nedlagt 

påstand om, at indklagedes beslutning, der førte til sletning af klagerens registrering af domænenavnet 

”lomadh.dk”, skal ophæves. Det fremgår af klagen, at klageren ønsker igen at blive registrant af dette 

domænenavn. 

 

Domæneloven og dennes forarbejder tager ikke stilling til, om indgivelse af en klage til klagenævnet 

har eller kan få opsættende/suspensiv virkning. Såfremt klagen i denne sag ikke tillægges 

opsættende/suspensiv virkning, vil domænenavnet ”lomadh.dk” kunne registreres af en tredjepart, 

inden klagenævnet har taget stilling til klagen i denne sag. Klagenævnets endelige afgørelse i denne 

sag vil i så fald ikke i sig selv kunne føre til, at klageren atter bliver registrant af domænenavnet 

”lomadh.dk”, uanset klageren til sin tid måtte få medhold i sin klage. 

 

Klagenævnet finder, at formålet med adgangen til efter domæneloven at kunne påklage indklagedes 

beslutning om at slette registreringen af et domænenavn tilsiger, at klageren – hvis klagenævnet ender 

med at give klageren medhold i klagen – atter kan blive registrant af det slettede domænenavn. 

Klagenævnet finder derfor, at der i en sag som den foreliggende er et klart behov for, at indklagede 

allerede nu, inden klagenævnet har taget nærmere stilling til klagen, ændrer den trufne beslutning, 

således at indklagede træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at domænenavnet 

”postgraduates.dk” ikke kan registreres, før nærværende sag er endeligt afsluttet ved klagenævnet. 

Indklagede har oplyst, at det vil være muligt at implementere sådanne midlertidige foranstaltninger, 

og indklagede har ikke anført forhold, der efter klagenævnets vurdering kan tale imod, at der træffes 

en afgørelse herom. Nævnet bemærker, at en tredjeparts eventuelle interesse i at kunne blive registrant 
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af domænenavnet ”lomadh.dk”, inden denne sag er afgjort, under de nævnte omstændigheder ikke 

kan føre til et andet resultat. 

 

Efter domænelovens § 28, stk. 4, nr. 2, træffer klagenævnet herefter følgende 

 

A F G Ø R E L S E 
 

Indklagede, DK Hostmaster A/S, skal straks ændre den trufne beslutning af 20. maj 2021 vedrørende 

sletning af klagerens domænenavn ”lomadh.dk”, således at indklagede straks træffer de 

foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at domænenavnet ”lomadh.dk” ikke kan registreres 

af andre, før denne sag er endeligt afsluttet ved klagenævnet. 

 

Dato: 8. juni 2021. 

 

 

___________________ 

Kaspar Linkis 

(Formand) 

 

 

 Knud Wallberg  Jens Schovsbo 

 

 

 Ulla Malling Mette M. Andersen 
 

 


