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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 

 

 

J.nr.: 2021-0234 
 

 

 

Klager: 

 

Rind & Co. ApS 

Sturlasgade 12 B 

2300 København S 

Danmark 

 

v/advokat Hans Abildstrøm 

 

Indklagede: 

 

Equant Network Services 

Midtermolen 5, 3 

2100 København Ø 

Danmark 

 

 

Parternes påstande: 

 

Klagerens påstand 

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

 

Indklagedes påstand 

Indklagede har ikke svaret i sagen. 

 

Dokumenter: 

 

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 16. september 2013 med tre bilag (bilag 1-3). 

 

Registreringsdato: 

 

Domænenavnet ”rind.dk” er registreret den 15. april 1997. 

 

Sagsfremstilling: 

 

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 

 

”Rind.dk, er oprettet den 15. april 1997, ved hjælp af en god ven [A], der dengang arbejdede 

hos Telia. 
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Domænet blev valgt ud fra, at det dels var min kones familienavn, men også som 

firmadomænenavn til et kommende selskab. Selskabet Rind & Co, CVR 26376777 blev stiftet 

tilbage i 2001, og 16 selskaber er i dag direkte tilknyttet Rind & Co. 

 

Domænet rind.dk er i dag det primære domæne for virksomhedsemails, og udgangspunktet for 

webservices. 

 

[A] skiftede arbejdsplads, og flyttede rind.dk domænet med til Equant med registrant email 

[A’s navn]@equant.com. 

 

[A] dør pludseligt (….) i 2014/2015 og efterfølgende bliver Equant til GlobalOne, som i dag 

er ejet af Orange i Frankrig. Det har derfor været vanskeligt for mig, at få overført 

registranten til vores DkHostmaster brugerid: SH7242-DK. / 

 

9/9-10/9 2021 

 

Jeg modtager mail fra Laila Jensen (DK-Hostmaster), hvor Laila Jensen skriver, at jeg har 

frem til 30/9, til at få registrantforholdet bragt i orden. 

 

Jeg er i Paris og svarer fredag den 11/9 sidst på dagen. 

 

Jeg skriver, at jeg godt er klar over problemet, og har forsøgt at kontakte Equant.com 

(registrant), som for længe siden er blevet overtaget af Orange, så jeg er ikke kommet i mål 

med den del. Jeg fortæller også, at min ven [A] (...) hjalp med at skaffe domænerne Rind.dk 

og Helsbro.dk, så oplysningerne er også forkerte på helsbro.dk. 

 

Skriver at [A] dødede pludseligt for år tilbage (efterfølgende regnet ud til mere end 6 år 

siden) 

 

Jeg modtager en mail fra Laila Jensen mandag den 13/9, hvor hun skriver: "DK Hostmaster 

træffer på baggrund og mine informationer beslutning om at suspendere domænenavne", men 

det er ikke klart for mig, at det sker med øjeblikkelig virkning...! 

 

Uden min viden og yderligere varsel, bliver begge domæner inaktiveret den 13/9 om 

eftermiddagen, det på trods, - at Laila kan se at det domæne hun suspenderer, er det domæne 

jeg skriver fra. 

 

Jeg bruger en times tid tirsdag morgen den 14/9 sammen med vores hostingpartner, for at 

finde ud af, at grunden til at vores systemer ikke fungerer, skyldes at DK-Hostmaster har 

inaktiveret begge domæner. 

 

Jeg havde på det tidspunkt ikke fantasi til at forestille mig, at DK-Hostmaster havde handlet 

som de gjorde. 

 

Jeg ringer til Laila Jensen, og får den forklaring, at jeg jo ikke havde en chance for at få 

overdraget domænerne inden den 30/9, så hun lukkede begge domæner med det samme....! 
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Laila taler med en kollega, og allernådigst bliver domænerne aktiveret frem til 30/9, som jeg 

var blevet stillet i udsigt i e-mail fra 9/10-2021. 

 

Som jeg ser det, blev jeg indledningsvis frataget muligheden for benytte Klagenævnet for 

Domænenavne, og derved få udskudt lukningen, til sagen var blevet behandlet i nævnet. 

… 

Som betaler og fuldmægtig af domænet gennem de sidste 24 år, og tilhørsforholdet til vores 

virksomhed, sammenholdt med det faktum at det er vanskeligt at få kontakt til den oprindelige 

registrants e-mail, gør at jeg finder det naturligt, at registranten rettes til mit navn, og vi 

fortsat kan benytte domænet.” 

 

Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende 

klageren. 

 

Bilag 2 er kopi af e-mail af 13. september 2021 fra DK Hostmaster til klageren vedrørende ikke 

retvisende kontaktoplysninger for domænenavnene ”rind.dk” og ”helsbro.dk”, og hvori det oplyses, 

at domænenavnene bliver suspenderede og vil blive slettet efter en suspensionsperiode på 30 dage. 

 

Bilag 3 er udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside, hvoraf bl.a. fremgår, at Steffen Rind Helsbro, 

der er en af klagerens direktører, og som repræsenterer klageren i denne sag, er anført som 

fuldmægtig og betaler i forbindelse med domænenavnet ”rind.dk”. 

 

Ved sekretariatets søgning den 18. oktober 2021 i Det Centrale Virksomhedsregister på indklagedes 

navn, Equant Network Services, fremkom ikke noget resultat. Sekretariatet har imidlertid 

konstateret, at selskabet ORANGE BUSINESS DENMARK A/S har binavnene EQUANT 

DENMARK A/S, EQUANT S.A.S. A/S og GLOBAL ONE COMMUNICATIONS A/S, og at 

selskabet tidligere har haft samme adresse som indklagede. 

 

 

Parternes anbringender kan sammenfattes således: 

 

Klageren har gjort gældende, 

• at domænenavnet ”rind.dk” blev registreret den 15. april 1997 til brug for klageren, 

• at Rind er klagerens ejers familienavn, 

• at klageren, Rind & Co, blev stiftet i 2001, og at 16 selskaber i dag er direkte knyttet til Rind & 

Co, 

• at domænenavnet ”rind.dk” i dag er klagerens primære domænenavn, der anvendes til klagerens 

virksomhedens e-mails og er udgangspunktet for klagerens webservices, 

• at da den oprindelige formelle registrant af domænenavnet ”rind.dk”, der nu er afgået ved 

døden, skiftede arbejdsplads til indklagede, flyttede domænenavnet med, 

• at indklagede efterfølgende bliver til GlobalOne, som i dag er ejet af Orange i Frankrig, hvilket 

har gjort det vanskeligt for klageren at få domænenavnet ”rind.dk” overført til sig, 

• at DK Hostmaster den 13. september 2021 uden varsel suspenderede domænenavnet ”rind.dk”, 

hvorefter domænenavnet blev inaktiveret, og klagerens systemer ophørte med at fungere, og 

• at klageren har betalt for registreringen af domænenavnet ”rind.dk” de sidste 24 år. 
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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: 

 

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af 

klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets 

forretningsorden. 

 

Klageren har navnet Rind & Co. ApS, og klagerens ejer har familienavnet Rind. Det fremgår af 

sagens oplysninger, at domænenavnet ”rind.dk” i en længere årrække har været anvendt til e-

mailadresser for klagerens virksomhed, og at klageren har betalt for registreringen af 

domænenavnet ”rind.dk”. Klageren har oplyst, at domænenavnet ”rind.dk” er udgangspunktet for 

klagerens webservices. Klageren har endvidere oplyst, at domænenavnet ”rind.dk” oprindeligt blev 

registreret af en af klagerens direktørers venner til brug for klageren, og at denne person siden er 

afgået ved døden. 

 

På den anførte baggrund finder klagenævnet, at der er skabt en formodning for, at domænenavnet 

”rind.dk” er registreret på vegne af og til brug for klageren. Indklagede, som ikke har svaret i sagen, 

har ikke afkræftet denne formodning. 

 

Det følger endvidere af § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen 

kan tillægge det virkning til fordel for modparten, hvis en part undlader at medvirke til sagens 

oplysning. Nævnet har i den foreliggende sag fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i 

anvendelse. 

 

På denne baggrund finder klagenævnet, at klageren må anses for at være den egentlige indehaver af 

brugsretten til det omtvistede domænenavn. Derfor kan klageren kræve registreringen af 

domænenavnet ”rind.dk” overført til sig. 

 

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 ”rind.dk” skal overføres til klageren, Rind & Co. ApS. 

Overførslen skal gennemføres straks. 

 

Klagegebyret tilbagebetales til klageren 

 

 

Dato: 20. oktober 2021 

 

 

___________________ 

Kaspar Linkis 
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(Formand) 

 

 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


