KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2021-0130
Klager:
Ditlevsens Fiskehus I/S
Alleen 43
4736 Karrebæksminde
Danmark
v/ Trine Degn Hansen
Indklagede:
Indklagede 1 (registranten)
COMMERCIALGROUP ApS
Østre Stationsvej 33, 2. th.
5000 Odense C
Danmark
Indklagede 2
STANDOUTMEDIA A/S
Strandlodsvej 6B, 3.
2300 København S
Danmark
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”ditlevsensfiskehus.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede 2 har taget bekræftende til genmæle over for klagerens påstand.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 4. juni 2021 med syv bilag (bilag 1-7) og svarskrift
af 8. juni 2021 uden bilag.
Registreringsdato:
Domænenavnet ”ditlevsensfiskehus.dk” er registreret den 9. oktober 2014.
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Sagsfremstilling:
Klageren er et interessentskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret
under navnet Ditlevsens Fiskehus I/S (CVR-nummer 35558306) med startdato den 1. januar 2014.
Selskabet er registreret under branchekode ”472300 Fiskeforretninger”, og som fuldt ansvarlige
deltagere er registreret Malene Lodahl Ditlevsen og Zita Lodahl Ditlevsen.
Indklagede 1 er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet
COMMERCIALGROUP ApS (CVR-nummer 25077148) med startdato den 21. november 2013.
Selskabet er opløst efter konkurs den 29. oktober 2018. Selskabets formål er handel og dermed
beslægtet virksomhed, og selskabet er registreret under branchekode ”731190 Anden
reklamevirksomhed”.
Indklagede 2 er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet
STANDOUTMEDIA A/S (CVR-nummer 34042063) med startdato den 28. oktober 2011. Selskabet
har til formål at arbejde med informationsteknologi, markedsføring, kommunikation og
virksomhedsledelse samt aktiviteter i tilknytning hertil, og selskabet er registreret under branchekode
”620900 Anden it-servicevirksomhed”.
I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:
”Domæne er oprettet af Commercial Group i 2014 i forbindelse med opstart af hjemmeside,
som Commercial Group i sin tid lavede, og de ejer derfor domænet. Bilag 4.
Commercial Group er i 2018 gået konkurs, og overgik derefter til Standoutmedia, som i dag er
betalere på domænet. Bilag 2 og 5.
Kurator for konkursboet af Commercial Group er FOCUS ADVOKATER P/S, Englandsgade
25, Box 906, 5100 Odense C, som i denne forbindelse er kontaktet med henblik på krav af
domænet. Bilag 3.
De kan desværre ikke hjælpe da sagen er lukket.
[…]
Domænet ejes i princippet ikke af noget, der kunne have interesse i det.
Domænet er en del af Malenes navn og navnet på den familie virksomhed som kører på 3.
generation.
Ingen andre kan have interesse for domænet, og Malene ønsker at eje det, af frygt for at få det
lukket, da hendes hjemmeside stadig er kørende.”
Som bilag 1 og 6 (litreret af sekretariatet) har klageren fremlagt en fuldmagt vedrørende
repræsentation i nærværende klagesag.
Bilag 2 og 3 (litreret af sekretariatet) er tilsyneladende en udateret udskrift, hvoraf der bl.a. fremgår
følgende:
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”COMMERCIAL GROUP ER KONKURS – DIN HJEMMESIDE FORTSÆTTER HOS
STANDOUTMEDIA
Standoutmedia A/S har nu sikret driften af de hjemmesider som lå hos Commercial Group.
Hvis du endnu ikke har talt med os beder vi dig kontakte os så din side kan komme i gang igen.
Vi glæder os til at byde dig velkommen som kunde 
Din hjemmeside er først sikret hos Standoutmedia når du har indgået en aftale med os.
Standoutmedia har overtaget samtlige hjemmeside kunder hos Commercial Group. Alle kunder
kommer ned i Standoutmedia’s kendte lave hosting pris og du beholder din hjemmeside. Tal
med os før du indgår nye aftaler.”
Bilag 4 (litreret af sekretariatet) er en udateret udskrift fra en søgning i DK Hostmasters WHOISdatabase (www.dk-hostmaster.dk) vedrørende domænenavnet ”ditlevsensfiskehus.dk”, jf. nærmere
herom neden for i sagsfremstillingen.
Bilag 5 (litreret af sekretariatet) er et skærmprint fra et opslag på hjemmesiden www.konkurser.dk,
hvoraf det fremgår bl.a., at der er afsagt konkursdekret over Commercialgroup ApS (CVR-nummer
25077148) den 17. november 2017.
Bilag 7 (litreret af sekretariatet) har klageren fremlagt en udskrift af 2. juni 2021 fra Erhvervsstyrelsen
vedrørende klageren, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen.
I svarskriftet har indklagede 2 bl.a. anført følgende:
”Vi har siden konkursen prøvet at få overdraget domænet til kunden, og både været i dialog
med kurator og DK Hostmaster, der ikke har kunne gøre noget.
Så hvis I her kan hjælpe kunden, med at få dette overdraget til sig, er vi fuldt med på dette.”
Ved opslag på ”ditlevsensfiskehus.dk” den 15. juni 2021 har sekretariatet taget følgende kopi, idet en
lignende hjemmeside fremkom ved opslag den 7. juni 2021:
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Sekretariatet har den 15. juni 2021 i DK Hostmasters WHOIS-database konstateret, at indklagede 1
er anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”ditlevsensfiskehus.dk”.
Ved sekretariatets søgning på ”ditlevsens fiskehus” den 15. juni 2021 i Google (www.google.dk) blev
antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 1.800, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk.
Ved en gennemgang heraf blev antallet af viste søgeresultater begrænset til 46, idet Google udelod
nogle søgeresultater, der i meget høj grad lignende de viste 46 søgeresultater. Af disse 46
søgeresultater vedrørte 45 af søgeresultaterne klageren eller omtale heraf, mens ingen af
søgeresultaterne vedrørte indklagede 1 eller 2.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
 at domænenavnet ”ditlevsensfiskehus.dk” er oprettet af indklagede 1 i 2014 i forbindelse med
opstart af den hjemmeside, som indklagede 1 i sin tid lavede,
 at indklagede 1 dog i 2018 gik konkurs, hvorefter denne virksomheds aktiviteter overgik til
indklagede 2, der i dag betaler for domænenavnet,
 at kurator for konkursboet er blevet kontaktet med henblik på krav vedrørende domænenavnet,
men at kurator desværre ikke har kunnet hjælpe, da sagen er lukket,
 at domænenavnet ”ditlevsensfiskehus.dk” derfor i princippet ikke ejes af nogen, der kunne have
en interesse i domænenavnet,
 at domænenavnet er identisk med navnet på klagerens familievirksomhed, der virker på 3.
generation,
 at klagerens hjemmeside på domænenavnet ”ditlevsensfiskehus.dk” stadig er kørende, men at
klageren frygter at miste sin hjemmeside, og
 at domænenavnet ”ditlevsensfiskehus.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
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Indklagede 2 har gjort gældende,
 at indklagede 2 siden konkursen har forsøgt at få domænenavnet ”ditlevsensfiskehus.dk”
overdraget til klageren,
 at indklagede 2 har været i dialog med både kurator og DK Hostmaster, der dog ikke har kunnet
gøre noget, og
 at indklagede 2 er indforstået med, at domænenavnet overdrages til klageren.
Nævnets bemærkninger:
Klagenævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at domænenavnet ”ditlevsensfiskehus.dk”
siden den 9. oktober 2014 har været registreret af indklagede 1, COMMERCIALGROUP ApS, og at
dette selskab er opløst efter konkurs den 29. oktober 2018. Endvidere lægger nævnet efter det oplyste
til grund, at indklagede 1’s aktiviteter, herunder registreringen af domænenavnet
”ditlevsensfiskehus.dk”, er overgået til indklagede 2, STANDOUTMEDIA A/S, som har indgivet
svarskrift i sagen.
Det må således antages, at indklagede 2 på nuværende tidspunkt er den reelle registrant af det
omtvistede domænenavn.
Klageren har anført bl.a., at domænenavnet ”ditlevsensfiskehus.dk” aktuelt indeholder en
hjemmeside for klagerens virksomhed, og at domænenavnet er identisk med navnet på klagerens
familievirksomhed. Klagerens oplysninger for så vidt angår den aktuelle anvendelse af det omtvistede
domænenavn understøttes af sekretariatets opslag på domænenavnet ”ditlevsensfiskehus.dk”, der
viser, at det pågældende domænenavn indeholder en hjemmeside relaterende til klagerens forretning.
Herudover tyder sekretariatets undersøgelser i sagen på, at betegnelsen ”ditlevsens fiskehus” på
internettet i meget vidt omfang er forbundet med netop klagerens virksomhed.
Indklagede 2 har ved svarskrift af 8. juni 2021 over for klagenævnet taget bekræftende til genmæle
over for klagerens påstand om, at registreringen af domænenavnet ”ditlevsensfiskehus.dk” skal
overdrages til klageren.
Efter det oplyste har indklagede 2 ingen interesse i domænenavnet ”ditlevsensfiskehus.dk”.
Klagenævnet finder herefter, at indklagede 2’s registrering af domænenavnet må anses for værende 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 medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”ditlevsensfiskehus.dk” skal overføres til klageren, Ditlevsens
Fiskehus I/S. Overførslen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
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Dato: 8. juli 2021

___________________
Kaspar Linkis
(Formand)
Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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