KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2021-0205
Klager:
Dansk Entreprenør Transport ApS
C.F. Tietgens Boulevard 18, Fraugde
5220 Odense SØ
Danmark
Indklagede:
Kasper Hornstrup Schmidt Nielsen
Ådalen 62
6600 Vejen
Danmark
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”detransport.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 10. august 2021 med ét bilag (bilag 1).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”detransport.dk” er registreret den 3. september 2019.
Sagsfremstilling:
Klageren er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilag 1) er
registreret under navnet Dansk Entreprenør Transport ApS (CVR-nummer 40780750) med startdato
den 12. september 2019. Selskabet er registreret under branchekode 494100 ”Vejgodstransport”, og
selskabets formål er, at ”drive handels- og transportvirksomhed samt andet dermed beslægtet
virksomhed”. Det fremgår endvidere, at selskabet, der oprindeligt blev stiftet af Tim Brock Holding
ApS og KHSN Holding ApS, er ejet af Tim Brock, og at indklagede udtrådte af selskabets direktion
den 28. september 2020.
I klageskriftet er bl.a. anført følgende:
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”Dansk Entreprenør transport blev oprettet af Kasper og Tim som også fremgår af CVR
udskrift. Kasper forestår at oprette et domæne. Jeg er ikke vidende om, at dette bliver oprettet
til privat personen Kasper og ikke Dansk Entreprenør Transport.
I løbet af et lille år står det klart, at Kasper som Direktør for VEKAPS (der var en stor kunde
hos Dansk Entreprenør Transport) ikke har evnen til at betale sin gæld til Dansk Entreprenør
Transport der på dette tidspunkt er tæt på 3 mill. dkr.
Vi får med hver vores advokat hjælp til, at jeg (Tim) kan købe Kasper ud, og bliver herefter
100% ejer af Dansk Entreprenør Transport.
Da VEK fortsat ikke betaler, munder det ud i en inkassosag og efterfølgende konkurs, hvor
Dansk Entreprenør Transport mangler 2,4 mill.
Efterfølgende har det skabt fjendskab fra Kasper til os, hvilket både høres i branchen og er set
ved at sende fortrolige forretningspapirer fra Dansk Entreprenør Transport til konkurrenter.
Derfor er vi desværre i den situation nu, at Kasper ikke vil hjælpe men er tvært imod modarbejdende. Vi har derfor ikke længere nogen kontakt til ham.
…
Domænet er oprettet ene og alene til Dansk Entreprenør Transport, og jeg har været brugeren
af domænet lige fra starten, ligesom jeg er den reelle ejer af firmaet nu. Der er ingen andre end
medarbejderne i Dansk Entreprenør Transport, der bruger dette domæne nu.”
Ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at indklagede er
registrant af domænenavnet ”detransport.dk”.
DK Hostmaster har ved mail af 13. august 2021 oplyst, at indklagede har været registrant af
domænenavnet siden den 3. september 2019.
Sekretariatet har ved opslag den 13. august 2021 på domænenavnet ” detransport.dk” taget følgende
kopi:
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Ved fornyet opslag på domænenavnet ”detransport.dk” den 4. september 2021 har sekretariatet
konstateret, at domænenavnet fremstod som vist ovenfor.
Ved sekretariatets søgning på ”detransport” den 4. september 2021 i Google (www.google.dk) blev
antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 266, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk.
Af de første 31 unikke søgeresultater vedrørte 13 klageren, mens ingen vedrørte indklagede. De
øvrige søgeresultater angik bl.a. forskellige andre transportvirksomheder og regulering af
transportområdet.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at klageren, Dansk Entreprenør Transport ApS, oprindeligt er stiftet af Tim Brock Holding ApS
og KHSN Holding ApS, men at selskabet nu er ejet af Tim Brock, idet der er opstået uenigheder
mellem de stiftende selskaber og deres ejere (Tim Brock og indklagede) om bl.a. betaling af
tilgodehavender,
• at domænenavnet ”detransport.dk” blev registreret af indklagede i forbindelse med stiftelsen af
klageren, men at indklagede efter sin udtrædelse af klagerens direktion har nægtet at medvirke til,
at domænenavnet overdrages til klageren,
• at domænenavnet ”detransport.dk” anvendes til klagerens hjemmeside, og
• at domænenavnet ”detransport.dk” derfor skal 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:
Klageren har oplyst bl.a., at indklagede frem til september 2020 var medlem af klagerens direktion,
og at indklagede i forbindelse med stiftelsen af klageren påtog sig opgaven med at registrere
domænenavnet ”detransport.dk”. Indklagede har ifølge klagerens oplysningerne efter sin fratrædelse
af direktionen forholdt sig passivt til klagerens henvendelser om overdragelse af domænenavnet
”detransport.dk”.
Klagenævnet lægger efter det oplyste til grund, at indklagede har registreret domænenavnet
”detransport.dk” på vegne af og til brug for klageren, og at indklagede således har handlet som
fuldmægtig for klageren. Dette understøttes efter klagenævnets opfattelse bl.a. af indholdet på det
omtvistede domænenavn, hvor der findes hjemmeside for klagerens virksomhed. Det fremgår af §
11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det
virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at
medvirke til sagens oplysning.
Da klageren må antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede
domænenavn, følger det heraf, at klageren kan kræve registreringen af domænenavnet
”detransport.dk” overført til sig.
På den baggrund finder klagenævnet, at indklagedes undladelse af at efterkomme klagerens
anmodning om at få overdraget domænenavnet ”detransport.dk” til sig indebærer en overtrædelse af
god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven.
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I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”detransport.dk” skal overføres til klageren, Dansk Entreprenør
Transport ApS. Overførslen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 28. oktober 2021.

___________________
Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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