
1 
 

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 

 
J.nr.: 2021-0162 

 
Klager: 
 
JP/POLITIKENS HUS A/S 
Mediebyen 3 
8000 Aarhus C 
Danmark 
 
Indklagede: 
 
Domforce Ltd 
Suite 508, Marina Towers 
Newtown Barracks Road 
NA Belize City 
Belize 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand  
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”ekstrabaldet.dk” til klageren.  
 
Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke svaret i sagen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 15. juni 2021 med tre bilag (bilag 1-3). 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”ekstrabaldet.dk” er registreret den 14. juli 2008. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret under 
navnet JP/POLITIKENS HUS A/S (CVR-nummer 26933676) med startdato den 12. december 2002. 
Som binavn har selskabet registreret bl.a. EKSTRA BLADET A/S. Selskabet har til formål at drive 
medievirksomhed med udgivelse af dagblade og anden mediebeslægtet virksomhed, herunder 
produktionsvirksomhed og at være holdingvirksomhed samt hvad der efter bestyrelsens skøn naturligt 
står i forbindelse hermed. Endvidere er selskabet registreret under branchekode ”581300 Udgivelse 
af aviser og dagblade” og med bibrancherne ”171200 Fremstilling af papir og pap”, ”581900 Anden 
udgivervirksomhed” og ”181100 Trykning af dagblade”. 
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Det fremgår af klageskriftet bl.a., at klageren er registrant af domænenavnet ”ekstrabladet.dk”. Ved 
opslag den 18. juli 2021 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) fremgår det, 
at domænenavnet ”ekstrabladet.dk” er registreret den 7. december 1996, og at registranten af det 
pågældende domænenavn er klageren, JP/POLITIKENS HUS A/S. 
 
I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: 

”Vi har ejet ekstrabladet.dk i over 20 år.  
 
Det anmeldte domæne er en stavefejlsvariant, som kun eksisterer for at få trafik fra folk, der vil 
besøge vores domæne, men staver forkert. 
 
[…] 
 
ekstrabaldet.dk er ikke noget rigtigt ord – det har ingen sproglig betydning. Dets eksistens er 
100% baseret på eksistensen af vores domæne.” 

 
Som bilag 1 (litreret af sekretariatet) har klageren fremlagt en udskrift af 15. juni 2021 fra 
Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom oven for under 
sagsfremstillingen. 

Bilag 2 (litreret af sekretariatet) er et udateret skærmprint af hjemmesiden under klagerens 
domænenavn ”ekstrabladet.dk”. 

Bilag 3 (litreret af sekretariatet) er en udateret udskrift fra et opslag i DK Hostmasters WHOIS-
database (www.dk-hostmaster.dk) vedrørende domænenavnet ”ekstrabladet.dk”, jf. nærmere herom 
oven for i sagsfremstillingen. 

Ved opslag den 18. juli 2021 på ”ekstrabaldet.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en 
lignende hjemmeside fremkom ved sekretariatets opslag den 15. juni 2021: 
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Sekretariatet har ved opslag den 18. juli 2021 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-
hostmaster.dk) konstateret, at indklagede, Domforce Ltd, er registrant af det omtvistede domænenavn 
”ekstrabaldet.dk”. 
 
DK Hostmaster har den 15. juni 2021 på anmodning fra sekretariatet oplyst, at indklagede har været 
registrant af domænenavnet ”ekstrabaldet.dk” siden den 12. december 2017. 
 
DK Hostmaster har den 9. juli 2021 på anmodning fra sekretariatet oplyst, at indklagede er anført af 
yderligere 47 domænenavne ud over det omtvistede under .dk-internetdomænet. Det drejer sig om 
følgende domænenavne: 
 
adope.dk                                

                            

allnatural.dk                         

                             

animalsex.dk                        

                               

bdba.dk                                

                             

bittrex.dk                              

                           

canyon.dk                             

                             

coindesk.dk                          

                              

deba.dk                                 

                           

dmid.dk                                

                            

dropboks.dk                         

                                

ebok.dk                                

                            

erovideo.dk                          

                               

escordguide.dk                     

                                

faceboook.dk                        

                               

feriegiro.dk                          
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gdgs.dk                                 

                           

gerryweber.dk                      

                                

goodle.dk                             

                              

googletranslate.dk                

                                 

icoin.dk                                

                           

karak.dk                               

                            

leasplan.dk                           

                             

liedl.dk                                 

                          

marinetraffic.dk                   

  

minuddanelse.dk                  

                                   

moduletest.dk                       

                               

mynastysecret.dk                 

                                  

nationaltest.dk                      

                               

nobrains.dk                          

                              

nordes.dk                              

                            

nytimes.dk                            

                              

paypall.dk                            

                             

pensinsinfo.dk                      

                               

randsted.dk                           

                              

refrako.dk                             

                            

shel.dk                                  

                          

skay.dk                                 

                           

skunkfunk.dk                       

                                

skyskanner.dk                      

                                

slukefterkro.dk                     

                               

tacx.dk                                  

                           

vcvr.dk                                 

                           

vueling.dk                            

                             

wetransfer.dk                       

                                

wordle.dk                             

                             

xdark.dk                               

                            

zumbashoppen.dk

Ved opslag den 19. juli 2021 på 10 tilfældige af indklagedes domænenavnsregistreringer har 
sekretariatet konstateret, at der i samtlige tilfælde (”adope.dk”, ”canyon.dk”, ”ebok.dk”, 
”gerryweber.dk”, ”karak.dk”, ”nordes.dk”, pensinsinfo.dk”, ”randsted.dk”, ”shel.dk” og 
”zumbashoppen.dk”) fremkom hjemmesider i stil med den som fremkom ved sekretariatets opslag 
den 18. juli 2021 på domænenavnet ”ekstrabaldet.dk” med en række ”relaterede links”, jf. nærmere 
herom oven for i sagsfremstillingen. 
 
 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 
 at klageren har ejet domænenavnet ”ekstrabladet.dk” i mere end 20 år, 
 at det omtvistede domænenavn ”ekstrabaldet.dk” er en stavefejlsvariant over klagerens 

domænenavn, 
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 at indklagede kun har til formål at opnå trafik fra internetbrugere, der ønsker at besøge klagerens 
domænenavn, men staver forkert, 

 at betegnelsen ”ekstrabaldet” således ikke er noget rigtigt ord og ingen sproglig betydning har, og 
 at domænenavnet ”ekstrabaldet.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. 
 
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: 

 
Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag 
af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets 
forretningsorden. 
 
Klageren har efter det oplyste i en lang årrække drevet virksomhed bl.a. i form af udgivelse af avisen 
”Ekstra Bladet” og har siden december 1996 været registrant af domænenavnet ”ekstrabladet.dk”. 
Det omtvistede domænenavn ”ekstrabaldet.dk” fremgår som en fejlstavning af – og er klart 
forveksleligt med – navet på klagerens avis ”Ekstra Bladet”, hvilket efter klagenævnets opfattelse 
yderligere forstærkes af det forhold, at der på hjemmesiden under domænenavnet ”ekstrabaldet.dk” 
bl.a. henvises til ”EKSTRABLADET” blandt de såkaldte ”relaterede links”. Det fremgår endvidere 
af sagens oplysninger, at indklagede har registreret en række andre domænenavne, som også er 
forvekslelige med tredjemands navn eller forretningskendetegn, og at i hvert fald en del af disse 
domænenavne indeholder hjemmesider i stil med den som fremkom ved sekretariatets opslag på 
domænenavnet ”ekstrabaldet.dk” med en række ”relaterede links”.  
 
Henset hertil finder klagenævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagede ved registreringen 
af domænenavnet ”ekstrabaldet.dk” har spekuleret i lighederne med navnet på klagerens avis og det 
af klageren anvendte domænenavn ”ekstrabladet.dk” med henblik på at kunne lede internetbrugere, 
der søger efter klageren, over til en anden hjemmeside under det omtvistede domænenavn eller med 
henblik på at sælge domænenavnet ”ekstrabaldet.dk”. 
 
Der foreligger derfor en klar overtrædelse af § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om 
internetdomæner (domæneloven), hvorefter registranter ikke må registrere og anvende 
internetdomæner i strid med god domæneskik.  
 
Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende 
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A F G Ø R E L S E 
 
 
Registreringen af domænenavnet ”ekstrabaldet.dk” skal overføres til klageren, JP/POLITIKENS 
HUS A/S. Overførslen skal gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
Dato: 17. september 2021.  
 
 

___________________ 
Jacob Waage 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


