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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 

 

 

J.nr.: 2021-0175 
 

 

 

Klager: 

 

Andreas Jensen 

Skovhøj 34 

6310 Broager 

Danmark 

 

Indklagede: 

 

Nick Home 

202 Watergardens 

GX11 1AA Gibraltar 

Gibraltar 

 

 

Parternes påstande: 

 

Klagerens påstand 

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

 

Indklagedes påstand 

Frifindelse. 

 

 

Dokumenter: 

 

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 1. juli 2021 med ét bilag (bilag 1) samt svarskrift 

af 30. juli 2021 uden bilag. 

 

Registreringsdato: 

 

Domænenavnet ”marina.dk” er registreret den 27. december 2019. 

 

Sagsfremstilling: 

 

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 

 

”Jeg indsendte også en klage over registreringen af domænenavnet den 12. november 2020 

(2020-0301-R), men jeg havde af forskellige årsager desværre ikke mulighed for, at betale for 

klagegebyret på daværende tidspunkt. 
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Jeg vil gerne registrere domænenavnet marina.dk. Jeg ønsker nemlig at benytte domænet til 

ikke-kommercielle private formål, da jeg har i sinde, at bruge det til en personlig blog om 

marinaer i Danmark (eksempelvis hvilke typer marinaer, der findes, hvor de er placeret og 

hvad de tilbyder). 

 

Jeg har også I sinde bl.a. selv, at ville lægge billeder og tekster på hjemmesiden, om 

marinaer. Jeg tænker at der bl.a. vil fremgå billeder, videoer og PDF-filer på hjemmesiden. 

Sandsynligvis vil jeg også bruge domænet til en privat e-mail, hvorigennem andre 

privatpersoner, marinaer mv. kan kontakte mig med deres egne informationer, erfaringer, 

input som ris & ros mv 

… 

Jeg mener den nuværende registrant, Nick Home, pt. har registreret domænet mhp. videresalg 

imod god domæneskik jf. bestemmelserne i Domæneloven. Domænet er til salg på 

domænehandelsplatformen dan.com. Besøger man hjemmesiden på marina.dk bliver man blot 

omdirigeret til domænehandelsplatformen dan.com, hvor der står domænet er til salg og kan 

købes for et €-beløb (bilag 1).” 

 

Som bilag 1 har klageren fremlagt skærmprint fra hjemmeside på domænenavnet ”dan.com”, hvor 

domænenavnet ”marina.dk” er udbudt til salg. 

 

I svarskriftet er bl.a. anført følgende: 

 

”This compliant is trying to do Reverse domain hijacking. “Marina” is a generic term and 

the compliant doesn’t own the trademark neither he showed any business in relation to this 

term. The domain is currently listed for sale as we paused our plans to develop the domain 

with content about the best and most beautiful maritime harbors around the world. 

 

The actual trademark owner is: 

 

MARINA 

… 

Trade mark status Registered 

Status date 26/05/1951 

210/260 Application number VA 1951 00239 

111 Registration number VR 1951 00716 

550 Trade mark type Word 

551 Kind of mark Individual Mark 

511 Nice classification 29, 30 

Goods and Services 

Language: 29 grønt-, kød- og fiskekonserves, marmelade. 30 kiks og biscuits, sukkervarer. 

Vienna code 

No information available 

Dates 

220 Application date 03/02/1951 

151 Registration date 26/05/1951 

141 Expiry date 26/05/2021 

… 

Owner 
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Organization name Abba Seafood Aktiebolag 

Applicant identifier 00050576351 

842 Applicant legal entity 

Legal entity 

Address Box 206 401 23 Göteborg Sverige 

Address country SE.” 

 

Ved opslag på domænenavnet ”marina.dk” den 2. juli 2021 blev viderestillet til domænenavnet 

”dan.com”, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi: 

 

 

 
 

 

Ved fornyet opslag den 1. august 2021 blev stadig viderestillet til domænenavnet ”dan.com”, 

hvorfra sekretariatet har taget følgende kopi: 
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Ved at klikke på linket ved teksten ”Buy now” fremkom følgende kontaktformular: 

 

 
 

 

Ved fornyet opslag den 28. august 2021 har sekretariatet taget følgende kopi: 
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Parternes anbringender kan sammenfattes således: 

 

Klageren har gjort gældende, 

• at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”marina.dk” til en personlig blog om marinaer i 

Danmark, 

• at klageren sandsynligvis tillige vil anvende domænenavnet ”marina.dk” til en privat e-

mailadresse, hvor andre privatpersoner mv. kan kontakte klageren med deres egne 

informationer, erfaringer, input mv. 

• at domænenavnet ”marina.dk” er udbudt til salg på domænehandelsplatformen ”dan.com”, og 

• at indklagede har registreret domænenavnet ”marina.dk” med henblik på videresalg. 

 

 

Indklagede har gjort gældende, 

• at klageren uretmæssigt prøver at tilegne sig domænenavnet ”marina.dk”, 

• at betegnelsen ”marina” er generisk, 

• at klageren ikke har nogle rettigheder til betegnelsen ”marina”, 

• at klageren ikke er indehaver af varemærket MARINA, og 

• at domænenavnet ”marina.dk” for øjeblikket er udbudt til salg, da indklagedes plan om at 

udvikle en hjemmeside om marinaer forskellige steder i verden er sat i bero. 

 

 

Nævnets bemærkninger: 

 

Da klageren har oplyst, at domænenavnet ”marina.dk” ikke har kommerciel betydning for klageren, 

er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og 
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erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner 

(domæneloven). 

 

Klageren har gjort gældende, at indklagede har registreret domænenavnet ”marina.dk” med henblik 

på videresalg. Sagen giver derfor navnlig anledning til at overveje, om indklagede har registreret og 

opretholder registreringen af domænenavnet ”marina.dk” i strid med domænelovens § 25, stk. 2. 

Denne bestemmelse har følgende ordlyd: 

 

”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med 

videresalg eller udlejning for øje.” 

 

Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 

(Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: 

 

”Det foreslåede stk. 2 er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. 

 

Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et 

eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge 

domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har 

en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan 

være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en 

anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den 

pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes 

begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert 

anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i 

medfør af bestemmelsen. 

 

Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i 

tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. 

Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor 

den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en 

økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt 

eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været 

økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en 

økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder 

bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en 

registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et 

reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er 

tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om 

bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. 

 

Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. 

Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. 

 

Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved 

enhver efterfølgende adfærd.” 
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Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”marina.dk” i hvert fald på tidspunktet for 

klagesagens start den 2. juli 2021 og igen 1. august 2021 blev udbudt til salg for 2.500 euro. 

Indklagede har endvidere oplyst, at indklagede ikke har nogle aktuelle planer for brug af 

domænenavnet ”marina.dk”, og at det er årsagen til, at domænenavnet har været udbudt til salg. 

 

På denne baggrund lægger klagenævnet til grund at formålet med indklagedes opretholdelse af 

registreringen alene er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg af det pågældende 

domænenavn. 

 

Klagenævnet lægger på den baggrund til grund, at indklagede opretholder registreringen af 

domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. 

 

Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har 

været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering. Da klageren endvidere må anses 

for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at 

burde overføres til klageren. 

 

I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 

 

 

 

A F G Ø R E L S E 
 

Registreringen af domænenavnet ”marina.dk” skal overføres til klageren, Andreas Jensen. 

Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. 

 

Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 

 

 

Dato: 28. oktober 2021 

 

 

___________________ 

Jacob Waage 

(Formand) 

 

 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 

 

 

 Mette M. Andersen Ulla Malling 


