KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2021-0213
Klager:
CBD-Care4pets
Lundvej 221
6800 Varde
Danmark
Indklagede:
INTERFARM AS
Dølasletta 5
3408 TRANBY
Norge
Parternes påstande:
Klagerens påstande
Registreringen af domænenavnet ”care4pets.dk” skal overføres til klageren.
Indklagedes påstand
Frifindelse.

Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 20. august 2021 med elleve bilag (bilag 1-11),
svarskrift af 26. august 2021 uden bilag samt replik af 2. september 2021 med fire bilag (bilag 1215).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”care4pets.dk” er registreret den 29. september 2017, jf. bilag 5.

Sagsfremstilling:
I klageskriftet er bl.a. anført følgende:
”Som det fremgår af Bilag 1 startede jeg min fysiske shop i marts 2019 under navnet
care4pets da der hverken på det tidspunkt eller nu er en anden shop med det navn.
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I september 2019 beslutter jeg at lave en webshop Bilag 2. en facebookgruppe Bilag 3. og en
forretningsside på facebook Bilag 4. da jeg søger om domænenavnet care4pets opdager jeg at
den er optaget Bilag 5.
Jeg kontakter firmaet igennem formularen på DK Hostmasters side og forespørger om
muligheden for at overtage navnet da jeg kan se at domænet ikke er i brug. Bilag 6.
Jeg modtager ingen svar og har henvendt mig via mail gentagne gange stadig uden svar.
Jeg sætter mig derfor på venteliste til domænenavnet hvis det skulle blive ledigt. Bilag 7.
Da hele min shop er bundet op på navnet og konceptet at være god ved vores dyr har jeg søgt
og fået varemærkeregistreret navnet care4pets Bilag 8
Jeg sælger andet på min webshop end CBD og derfor er det navn jeg var tvunget til at vælge
ikke retvisende for kunder.
…
Domænenavnet care4pets er ejet af en sammenslutning af norske dyrlæger og der er intet
aktivt omkring navnet og har heller ikke været det. Bilag 6.
Min hjemmesides navn ville have en rød tråd med resten af min forretning og alt kunne hedde
det samme, hvor min webshop nu hedder cbd-care4pets og mine facebook side og gruppe
hedder care4pets.
Jeg laver opslag på facebook under navnet care4pets Bilag 9.
Min email adresse indeholder navnet care4pets Bilag 10.
Jeg hører til på Dansk jord og har en shop som findes på navnet care4pets, da det er det navn
folk husker. Bilag 11.”
Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende
klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der er registreret med
startdato den 1. marts 2019 med branchekoden ”Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet”.
Bilag 2 fremstår som skærmprint fra klagerens hjemmeside, der har navnet ”CBD-Care4pets”.
Bilag 3 og 4 fremstår som skærmprint fra klagerens Facebook-profil.
Bilag 7 er kopi af faktura af 20. januar 2021 fra DK Hostmaster udstedt til klageren vedrørende
opskrivning på venteliste til domænenavnet ”care4pets.dk”.
Bilag 8 er kopi af brev af 4. august 2021 fra Patent- og Varemærkestyrelsens til klageren, hvoraf
fremgår, at klageren den 30. juli 2021 fik registreret ordmærket CARE4PETS i vareklasse 5 for:
”næringsmidler til spædbørn; kosttilskud til mennesker; plastre; tandlægevoks; herbicider”
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Bilag 9 fremstår som skærmprint fra klagerens Facebook-profil med omtale af et plejeprodukt til
hunde.
Bilag 10 er kopi af en e-mail fra DK Hostmaster til klageren, hvoraf fremgår, at klageren anvender
en e-mailadresse, der er knyttet til domænenavnet ”cbd-care4pets.dk”.
Bilag 11 er skærmprint fra søgemaskinen Google med gengivelse af resultaterne ved en søgning på
”care4pets”.

I svarskriftet er bl.a. anført følgende:
”Vi eier domenet care4pets .no/.se/ .fi og .dk. Dette fordi vi ser for oss å utvide aktiviteten i
hele Skandinavia i fremtiden. Dette vil være umulig dersom ett av landene faller ut. Vi
forbeholder oss retten til å beholde også care4pets.dk i fremtiden. Dette har jeg tidligere gitt
klager beskjed om.
En rettelse; domenet er ikke eid av en sammenslutning av veterinærer, det er eid av Interfarm
as.”
I replikken er bl.a. anført følgende:
”Som tidligere nævnt og fremvist i bilag 5 er domænet www.care4pets.dk blevet oprettet den.
29 september 2017 og har aldrig siden været i brug.
Det må derfor henligge under brud på god domæneskik at man i 5 år ikke tager domænet i
brug.
Min research har også fremskaffet følgende info om de andre domæner der nævnes i
svarskrift fra den indklagede.
Care4pets.no Åbner en side der hedder www.2snuter.no samme side som der henvises til på
Interfarm.no under punktet ”dyreejeere klik her”.
Care4pets.se Åbner siden “Sorry this page is currently unavailable”
Care4pets.fi Åbner siden der på bilag 12 viser websiden og på bilag 13 viser oversættelsen af
en nu lukket webshop under firmaet Oriola bilag 14 som i dag er en webside om sundhed og
velvære.
Firmaet Oriola startede den 13.06.2012 websiden care4pets.fi med care4pets navneprodukter
bilag Den 12.09.2017 lukkede websiden ned med begrundelsen at de afbrød produktserien.
Produkterne under navnet Care4pets er for mig at se fra firmaet Oriola hvor kæledyrsserien
blev opkøbt af Interfarm A/S da siden lukkede ned.
Hvis ønsket fra indklagede er at udvide til hele Scandinavien kan det oplyses at
domænenavnene Interfarm .se, Interfarm.fi og Interfarm.dk er ledige og kan købes.
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… Jeg fik varemærkeregistreret navnet Care4pets og undergik i den forbindelse en stor
søgning fra MarkWatch hvor man ikke fandt at andre havde ret til det varemærke.
Det kan undre at et firma med planer om en udvidelse til hele Scandinavien ikke selv har søgt
om denne varemærkeregistrering.
Jeg mener jeg med dette brev har påvist at www.care4pets.dk bør tilfalde mig som klager
ligesom varemærkeregistreringen care4pets jo allerede er mit for i hvert fald de næste 10 år
frem.”
Bilag 12 er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”care4pets.fi”.
Bilag 13 fremstår som skærmprint fra hjemmesiden ”Google Translate” med en oversættelse af
tekst fra finsk til dansk fra hjemmesiden ”care4pets”.
Bilag 14 og 15 fremstår som skærmprint fra en finsksproget hjemmeside med navnet Care4pets, der
tilsyneladende beskæftiger sig med udbud af plejeprodukter til kæledyr.
Ved opslag på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside har sekretariatet konstateret, at
styrelsen ved brev af 25. marts 2021 har meddelt klageren, at styrelsen anser mærket CARE4PETS
som beskrivende for følgende varer i klasse 5:
”farmaceutiske, medicinske og veterinærmedicinske præparater; hygiejniske præparater til
medicinske formål; diætetiske fødevarer og præparater tilpasset medicinsk eller
veterinærmedicinsk brug; kosttilskud til dyr; forbindsstoffer; materiale til tandplombering;
desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; fungicider;”
Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”cbd-care4pets.dk” har sekretariatet den
10. oktober 2021 taget følgende kopi:
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Ved opslag på domænenavnet ”care4pets.dk” den 23. august 2021 og igen den 7. oktober 2021 har
sekretariatet taget følgende kopi, jf. bilag 6:

Ved opslag på domænenavnet ”care4pets.no” den 8. august 2021 blev viderestillet til
domænenavnet ”2snuter.no”, hvorfra sekretariatet har taget følgende kopier:
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Det fremgår af denne hjemmeside, at indklagede er indehaver af hjemmesiden. Det fremgår
endvidere, at hjemmesiden tidligere har været på domænenavnet ”care4pets.no”.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:
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Klageren har gjort gældende,
• at klageren i marts 2019 åbnede en fysisk forretning med navnet ”care4pets”,
• at klageren i september 2019 besluttede at lave en webshop, en facebookgruppe og en
forretningsside på Facebook,
• at domænenavnet ”care4pets.dk” ikke er i brug og aldrig har været det,
• at klagerens forretning er bundet op på navnet ”care4pets”, og at klagerens koncept er at være
god ved dyr,
• at klageren har opnået varemærkeregistrering af ordmærket ”care4pets”,
• at klageren sælger andet på sin webshop end CBD, og
• at klagerens e-mailadresse indeholder navnet ”care4pets”.

Indklagede har gjort gældende,
• at indklagede ikke er en sammenslutning af dyrlæger,
• at indklagede er registrant af domænenavnene ”care4pets.no”, ”care4pets.se”, ”care4pets.fi og
”care4pets.dk”, som anvendes til markedsføring af indklagedes virksomhed, og
• at indklagede har planer om i fremtiden at udvide sine aktiviteter i hele Skandinavien.

Nævnets bemærkninger:
Klageren har i juli 2021 fået registreret ordmærket CARE4PETS i vareklasse 5 for næringsmidler til
spædbørn, kosttilskud til mennesker, plastre, tandlægevoks og herbicider.
Klageren nyder derfor beskyttelse efter varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2, som er affattet således:
”§ 4. Stiftelsen af en varemærkeret giver indehaveren en eneret.
Stk. 2. Indehaveren af en stiftet varemærkeret kan forbyde tredjemand, der ikke har den
pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse
med varer eller tjenesteydelser, når
1) tegnet er identisk med varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller
tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke varemærket er beskyttet,
2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller
tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke
varemærket er beskyttet, og der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling,
herunder at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket”.
Da indklagede efter sagens oplysninger ikke har taget domænenavnet ”care4pets.dk”
erhvervsmæssigt i brug, er der ikke grundlag for at antage, at indklagedes registrering af det
omtvistede domænenavn indebærer en overtrædelse af varemærkelovens § 4.
Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede driver virksomhed med udbud af plejeprodukter til
kæledyr bl.a. fra hjemmesiden på domænenavnet ”2snuter.no”, og indklagede har oplyst at have
planer om at anvende domænenavnet ”care4pets.dk” til at udvide sine aktiviteter i hele
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Skandinavien. En brug af domænenavnet ”care4pets.dk” til en hjemmeside for plejeprodukter til
kæledyr retter sig ikke mod varer af samme eller lignende art som de varer, klagerens varemærke er
registreret for.
Klagenævnet finder det på den anførte baggrund ikke godtgjort, at indklagedes brug eller påtænkte
brug krænker eller vil krænke klagerens kendetegnsrettigheder.
Selvom indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”care4pets.dk” ikke krænker klagerens
kendetegnsrettigheder, forudsætter indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet tillige
overholdelse af god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om
internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således:
”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god
domænenavnsskik”.
I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013
(Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring,
overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge
nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være
underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god
domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere
tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af
kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes
over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn:
”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette
skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning
mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål.
I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god
domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den
samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde,
sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets
anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af
domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende
forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden
lovgivning m.v.
Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante
at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis
være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for
etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en
tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere
tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af
domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.”
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Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk.
1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et
domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser.
Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der har navnet CBD-Care4pets. Det fremgår af sagens
oplysninger, at klageren har en hjemmeside på domænenavnet ”cbd-care4pets.dk” samt en
Facebook-profil, hvorfra der markedsføres produkter til kæledyr under brug af kendetegnene
”CBD-Care4pets” og ”Care4pets”. Klageren har endvidere oplyst i marts 2019 at have åbnet en
fysisk forretning med navnet ”care4pets”. Klagenævnet finder på denne baggrund, at klageren har
en naturlig kommerciel interesse i at kunne gøre brug af det omtvistede domænenavn.
Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og
anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne
interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”care4pets.dk” består af en
sammenstilling af to almindelige engelske ord, samt et tal, der normalt tillægges en sproglig
betydning, og at denne sammenstilling også i Danmark må anses for at have en deskriptiv
betydning, jf. Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 25. marts 2021. En sådan betegnelse kan i
udgangspunktet anvendes frit, og det må derfor endvidere indgå i denne interesseafvejning, at
mange andre end sagens parter, som beskæftiger sig med eller er interesserede i plejeprodukter til
kæledyr, kan have en naturlig interesse i at råde over domænenavnet.
Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede driver virksomhed med udbud af plejeprodukter til
kæledyr. Indklagede har endvidere oplyst, at indklagede er registrant af domænenavnene
”care4pets.no”, ”care4pets.se” og ”care4pets.fi, og at indklagede har planer om i fremtiden at
udvide sine aktiviteter i hele Skandinavien. På den anførte baggrund, og da en anvendelse af
domænenavnet ”care4pets.dk” til en hjemmeside med udbud af plejeprodukter til kæledyr, er egnet
til at afspejle domænenavnets signalværdi, finder klagenævnet, at indklagede har en naturlig
interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet ”care4pets.dk”.
Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det
omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter
ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret
og opretholdt registreringen af domænenavnet ”care4pets.dk”.
Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at
indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er illoyal eller på anden
måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade
domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

AFGØRELSE
Der kan ikke gives klageren, CBD-Care4pets, medhold.

Dato: 9. november 2021
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___________________
Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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