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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 

 
 J.nr.: 2021-0107 

 
 
Klager: 
 
Behandl Os Ordentligt (BOO) 
c/o Peder Bæk 
Vestre Alle 20 
7800 Skive 
Danmark 
 
Indklagede: 
 
Andreas Jacobsen 
Jakob Knudsensvej 8 
3400 Hillerød 
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand  
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”boo.dk” til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Afvisning (frifindelse). 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 13. april 2021 med tre bilag (bilag 1-3), svarskrift 
af 30. april 2021 uden bilag, replik af 4. maj 2021 med ét bilag (bilag 4) og duplik af 20. maj 2021 
uden bilag. 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”boo.dk” er registreret den 1. november 2010. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Klageren er en frivillig forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret 
under navnet Behandl Os Ordentligt (BOO) (CVR-nummer 33220111) med startdato den 15. 
november 2010. I perioden fra den 15. november 2010 og til den 29. maj 2020 var foreningen 
registreret under navnet Behandl os ordentligt og i perioden fra den 30. maj 2020 og til den 26. februar 
2021 under navnet Behandl Os Ordentligt. Foreningen er registreret under branchekode ”949900 
Andre organisationer og foreninger i.a.n.” 
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Ifølge klageskriftet anvender klageren på nuværende tidspunkt domænenavnene 
”behandlosordentligt.dk” og ”boo-nyhedsbrev.dk” i relation til sin forening. Ved opslag den 28. maj 
2021 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) fremgår det, at domænenavnet 
”behandlosordentligt.dk” er registreret den 7. februar 2013, og at registranten af domænenavnet er 
klageren. Desuden fremgår det, at domænenavnet ”boo-nyhedsbrev.dk” er registreret den 12. juni 
2015, ligeledes med klageren som registrant. 
 
Ved opslag den 30. maj 2021 på ”behandlosordentligt.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:  
 

 
 
På ovenstående hjemmeside under domænenavnet ”behandlosordentligt.dk” fremkom bl.a. følgende 
beskrivelse af klagerens forening under punktet ”OM OS”: 
 

”Behandl os ordentligt er en NON PROFIT landsdækkende græsrodsbevægelse og den 
fungerer som enhver anden forening. Forskellen ligger kun i at vi har en styregruppe som udgør 
bestyrelsen. Vi er dannet pga. der i 2010 var nogle få som var utilfreds med de lediges vilkår 
og den måde man behandlede de ledige på. Foreningen blev hurtigt meget mere omfattende, da 
det viste sig at andre grupper af samfundet heller ikke blev behandlet ordentligt. Foreningen 
er ikke partipolitisk og betales ikke af hverken erhvervslivet, fagbevægelsen eller partier. Vi 
kan ikke købes for at tie. 
 
Formål er at samle og bistå medlemmerne, der er på overførselsindkomst og uden for 
arbejdsmarkedet, lavtlønnede, små erhvervsdrivende og arbejder for at forbedre 
medlemmernes rettigheder. 
 
[…] 
 
Foreningen har tilknyttede frivillige sagsbehandlere eller studerende, som hjælper med det 
mere tunge lovstof. Vi har frivillige som kender til arbejdet inden for fagbevægelsen. Ligeledes 
har vi frivillige jurister og advokater som også indimellem træder til.” 
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Ved opslag den 30. maj 2021 på ”boo-nyhedsbrev.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:  
 

 
 
I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: 
 

”Behandl Os Ordentligt (BOO) klager over vi ikke kan få overdraget domænet boo.dk, da 
nuværende registrant ikke ønsker at overdrage domænet til vores forening. Domænet boo.dk 
bliver i dag brugt af registrant som en familie hobby hjemmeside, hvor der stort set ingen 
aktiviteter er. Registranten er ikke registreret som en virksomhed med cvr.nr. selv om der 
foregår salg fra hjemmesiden. Behandl Os Ordentligt (BOO) mener at være berettiget til 
domænet boo.dk fordi foreningen er varemærkeregistreret og at besøgende til foreningens 
hjemmeside som fejlagtigt ikke kender foreningens domæne vil blive vildledt når de søger på 
boo.dk. og ikke finder foreningens oplysninger. 
 
[…] 
 
Den 19. april 2010 blev foreningen Behandl Os Ordentligt (BOO) stiftet som en non profit 
frivillig forening med forkortelsen BOO. Til foreningen blev der den 15.11.2010 oprettet 
cvr.nr., vedtægter med samme navn Behandl Os Ordentligt (BOO). Foreningen har lige siden 
benyttet forkortelsen BOO på foreningens materialer og sidst ved tildelingen af varemærke 
under varemærkestyrelsen. Vi som forening mener at være berettiget til at benytte domænet 
boo.dk fordi dette knytter sig til foreningens navn, varemærke og materialer. Der vedhæftes 
bevis på at foreningen benytter BOO som forkortelse af foreningens navn. Det er af stor 
vigtighed at borger samt kommuner og andre instanser kan finde vores forenings oplysninger 
som disse benytter sig af i det daglige. Da vores forening udelukkende driver en online 
vejledning, er det af stor betydning der ikke kan forveksles mellem andre hjemmesider og 
foreningens. Af samme grund fik foreningen varemærket sit navn og logo.  
 
https://www.behandlosordentligt.dk  
https://www.boo-nyhedsbrev.dk.” 
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Ved opslag den 14. april 2021 på ”boo.dk” blev sekretariatet viderestillet til ”boodk.bigcartel.com”, 
hvoraf der er taget følgende kopi: 
 

 
 
Sekretariatet blev ved fornyet opslag den 30. maj 2021 på ”boo.dk” viderestillet til 
”boodk.bigcartel.com”, hvoraf der er taget følgende kopi: 
 

 
 
Som bilag 1 (litreret af sekretariatet) har klageren fremlagt en udskrift af 29. marts 2021 fra 
Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. nærmere herom ovenfor under sagsfremstillingen. 
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Bilag 2 (litreret af sekretariatet) er en udskrift af 16. december 2020 fra Patent- og 
Varemærkestyrelsen vedrørende dansk varemærkeregistrering VR 2020 02303. Af udskriften 
fremgår det, at klageren den 7. december 2020, på baggrund af en ansøgning indgivet den 10. 
september 2020, har opnået varemærkeregistrering af ordmærket ”Behandl Os Ordentligt” 
omfattende følgende vareklasser: 
 

”35: annonce- og reklamevirksomhed; forretningsadministration; varetagelse af 
kontoropgaver; forretningsledelse. 
 
41: uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, 
sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.” 

 
Bilag 3 (litreret af sekretariatet) er en kopi af vedtægterne for klageren, Behandl Os Ordentligt (BOO). 
 
I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: 
 

”Vi er en familie som benytter domænet boo.dk til at sælge halloweenudstyr. Domænet boo.dk 
har i vores registreringstid altid været brugt til salg af halloweenudstyr. Navnet Boo er 
inspireret af navnet på et spøgelse, hvorfor vi fandt dette relevant for vores salg af 
halloweenudstyr. 
 
Vores privat mindre virksomhed, har endnu ikke en stor nok omsætning der berettiger 
momsregistrering, hvorfor vi endnu ikke er momsregistreret. 
 
Vi har løbende haft fået henvendelser fra foreningen Behandl Os Ordentligt (Lissi tlf. 53 37 69 
39) omkring deres ønske om at overtage domænet boo.dk, hvor vi hver gang har fortalt dem at 
domænet er i brug, og derfor ikke kan overdrages til deres forening. 
 
[…] 
 
Klager Behandl Os Ordentligt har ingen fortrinsret til domænet boo.dk, eftersom denne 
forening er kendetegnet ved navnet Behandl Os Ordentligt. Endvidere er den medsendte 
varemærkeregistrering for varemærket Behandle Os Ordentligt, og ikke BOO. Derfor ønskes 
domæneklage afvist af domæneklagenævnet.” 
 

I replikken har klageren bl.a. anført følgende: 
 

”Behandl Os Ordentligt (BOO) har følgende bemærkninger til svarskriften.  
 
Boo.dk har indtil i dag kun opnået at oprette hjemmelavede håndarbejde som præsenterer 5 
varer i løbet af 4 år, som det fremgår af hjemmesiden dags dato som ses på dette billede: 
 
[…] 
 
Behandl Os Ordentligt (BOO) vil gøre opmærksom på at domænet boo.dk som sådan ikke er i 
brug mere, men ligger som en underside til et udenlandsk domæne. Der er ikke benyttet boo.dk, 
men der benyttes boodk.bigcartel.com som fremgår af billede ovenover.  
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Dermed har begrundelsen som registranten skriver ikke hold i at domænet knytter sig til 
inspirationskilden BOO, da hverken domænet boodk.bigcartel.com. som benyttes relaterer til 
BOO eller boo.dk domænet. Domænet bigcartel.com har heller ikke noget med halloween at 
gøre men kun en virksomhed som tilbyder en service i form af et sted at lægge sin blog eller 
hjemmeside.  
 
Behandl Os Ordentligt (BOO) mener stadig at være berettiget til domænet boo.dk pga. den 
tilslutning foreningen har og foreningens brug af forkortelsen boo.” 

 
Som bilag 4 er ifølge klagerens oplysninger kopi af en e-mailkorrespondance mellem klageren og 
indklagede vedrørende domænenavnet ”boo.dk”. Af korrespondancen fremgår det bl.a., at indklagede 
er indstillet på at overdrage domænenavnet ”boo.dk” til klageren, såfremt indklagede ikke selv 
kommer til at benytte det i forbindelse med en webshop. 
 
I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: 
 

”Ligesom www.domæneklager.dk med æ viderestiller til www.domaeneklager.dk, viderestiller 
www.boo.dk til www.boodk.bigcartel.com da det er vores webshop. 
 
Webshoppen er kendt som boo.dk og indekseret hersom på bl.a. google.dk.” 
 

Sekretariatet har ved opslag den 30. maj 2021 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-
hostmaster.dk) konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn 
”boo.dk”. 
 
DK Hostmaster har på anmodning fra sekretariatet den 28. maj 2021 oplyst, at indklagede er anført 
som registrant af seks domænenavne – ud over det omtvistede domænenavn – under .dk-
internetdomænet. Det drejer sig om følgende domænenavne:  
 
chingchong.dk 

escobar.dk 

frugtsalat.dk 

fårfårfår.dk 

klodstilbud.dk 

naninja.dk 

Sekretariatet har ved opslag den 8. juni 2021 på ovenstående domænenavne konstateret, at fem af 
domænenavnene ikke indeholdt en egentlig hjemmeside, mens det sidste domænenavn (”naninja.dk”) 
viderestillede til ”dimseriet.blogspot.com”, der tilsyneladende indeholdt en blog benævnt ”By 
Naninja” om bl.a. hækling og strikning. 
 
Ved sekretariatets søgning på ”boo” den 8. juni 2021 i Google (www.google.dk) blev antallet af 
søgeresultater oplyst til at være ca. 3.360.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de 
første 50 søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne klageren eller indklagede. Søgeresultaterne 
vedrørte i stedet en lang forskellige forhold, herunder børnetøj af mærket Lil’ Boo, hudplejeprodukter 
til babyer af mærket Love Boo og spøgelseskapper til børn. 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 
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 at domænenavnet ”boo.dk” i dag bliver brugt af indklagede til en familiehobby-hjemmeside, hvor 
der stort set ingen aktiviteter er, 

 at domænenavnet ”boo.dk” herudover viderestiller til ”boodk.bigcartel.com”, hvorfor det 
omtvistede domænenavn ikke som sådan er i brug, 

 at indklagede ikke er registreret som en virksomhed med CVR-nummer, selv om der foregår salg 
fra hjemmesiden, 

 at klageren er berettiget til domænenavnet ”boo.dk”, da foreningen er varemærkeregistreret, 
ligesom besøgende til foreningens hjemmeside vil blive vildledt, når de søger på domænenavnet 
”boo.dk” og ikke finder klageren, 

 at klageren siden foreningens stiftelse og registrering har benyttet BOO som forkortelse af 
foreningens navn, 

 at klageren udelukkende beskæftiger sig med online vejledning, hvorfor det er af stor betydning 
for klageren, at foreningens hjemmeside ikke kan forveksles med andre hjemmesider, og 

 at domænenavnet ”boo.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.  
 
Indklagede har gjort gældende, 
 at indklagede sammen med sin familie benytter domænenavnet ”boo.dk” til at sælge halloween-

produkter, 
 at det omtvistede domænenavn i indklagedes registreringstid altid har været brugt i forbindelse 

med salg af halloweenudstyr, 
 at ”Boo” er inspireret af navnet på et spøgelse, hvorfor indklagede fandt det relevant for salg af 

halloweenudstyr, 
 at indklagedes virksomhed endnu ikke har opnået en omsætning, der berettiger til 

momsregistrering, 
 at indklagede løbende har modtaget henvendelser fra klageren vedrørende en overdragelse af 

domænenavnet ”boo.dk”, hvilket indklagede har afvist, 
 at klageren ingen fortrinsret har til domænenavnet ”boo.dk”, idet den anførte 

varemærkeregistrering knytter sig til varemærket Behandl Os Ordentligt – og ikke BOO, og 
 at domænenavnet ”boo.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren. 

 
Nævnets bemærkninger: 
 
Da det på det foreliggende grundlag ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”boo.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). 
 
Klageren har til støtte sin klage anført bl.a., at klageren er indehaver af en dansk 
varemærkeregistrering til ordmærket ”Behandl Os Ordentligt”, hvorfor denne er berettiget til 
domænenavnet ”boo.dk”. 
 
Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren den 7. december 2020 – på baggrund af en ansøgning 
indgivet den 10. september 2020 – har fået registreret betegnelsen ”Behandl Os Ordentligt” som 
varemærke (ordmærke) i flere vareklasser.  
 
Det forhold, at klageren har opnået den pågældende varemærkeregistrering, kan ikke føre til, at 
indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”boo.dk” er eller vil være i strid med 
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klagerens varemærkeret. Klagenævnet bemærker, at det af klageren registrerede ordmærke ikke er 
identisk med betegnelsen ”boo” og dermed den kendetegnsbærende del af domænenavnet ”boo.dk”, 
ligesom der ikke er noget grundlag for at antage, at indklagede anvender eller påtænker at anvende 
domænenavnet for varer eller tjenesteydelser omfattet af klagerens varemærkeregistrering, eller varer 
eller tjenesteydelser af lignende art. 
 
Selv om klagenævnet således finder, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet 
”boo.dk” ikke indebærer en overtrædelse af klagerens varemærkeret, har indklagede imidlertid som 
registrant af det omtvistede domænenavn pligt til at overholde 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 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 
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. 
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Klageren er en frivillig forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet 
Behandl Os Ordentligt (BOO) med startdato den 15. november 2010. Klageren er endvidere 
indehaver af en dansk varemærkeregistrering til ordmærket ”Behandl Os Ordentligt” i flere 
vareklasser. Klageren har over for klagenævnet oplyst bl.a., at foreningen siden dens stiftelse har 
benyttet ”BOO” som forkortelse af foreningens navn, hvorfor det er vigtigt for klageren at kunne råde 
over domænenavnet ”boo.dk”, herunder også i lyset af, at klageren udelukkende beskæftiger sig med 
vejledning via internettet.  
 
På denne baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over 
domænenavnet ”boo.dk”. 
 
Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og 
anvendelsen af domænenavnet ”boo.dk” involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne 
interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at det omtvistede domænenavn består af tre 
bogstaver, der i udgangspunktet frit kan anvendes, og hvis 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. Det må herudover indgå i interesseafvejningen, at betegnelsen 
”boo” på internettet ikke ses særligt forbundet med hverken klageren eller indklagede. 
 
Af sekretariatets undersøgelser i sagen fremgår det, at domænenavnet ”boo.dk” allerede på 
tidspunktet omkring klagens indgivelse viderestillede til en webshop, hvor det tilsyneladende er 
muligt at købe enkelte halloween-relaterede produkter. Indklagede har oplyst bl.a., at domænenavnet 
”boo.dk” benyttes af indklagede og dennes familie til at sælge halloween-produkter, og at ”Boo” er 
inspireret af navnet på et spøgelse, hvorfor indklagede fandt domænenavnet relevant for salg af sine 
produkter. Indklagede har desuden oplyst, at indklagedes virksomhed ikke er CVR-registreret på 
grund af karakteren af indklagedes omsætning. Indklagede findes på denne baggrund at have en 
naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over 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 ”boo.dk” 
væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes 
fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”boo.dk” 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 ”boo.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, Behandl Os Ordentligt (BOO), medhold. 
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Dato: 8. juli 2021 
 
 
 

_________________________ 
Kaspar Linkis 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 
 
 
                  Mette M. Andersen                                                     Ulla Malling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


