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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-010
Klager:
Scandrums A/S
Bødkervej 4-6
5471 Søndersø
v/Advokat Per Jørgensen
Østre Stationsvej 43
5100 Odense C
Indklagede:
Horsens Emballage
Sandøvej 19
8700 Horsens
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet "scandrums.dk" til klageren.
Indklagedes påstand
Frifindelse.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 17. maj 2000, svarskrift af 4. juni 2000 og replik af 14.
juni 2000 med 7 unummererede bilag.
Registreringsdato:
Indklagede har registreret "scandrums.dk" den 6. marts 2000.
Sagsfremstilling:
Klageren anvender Scandrums som betegnelse for sin virksomhed, der ifølge sagens oplysninger
bl.a. handler med emballage.
Det fremgår af en udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at klageren er stiftet som ApS den 21.
november 1990 under navnet Scandrums ApS, at klageren blev omdannet til aktieselskab den 11.
september 2000, og at klageren har CVR-nr. 14838783
Indklagede driver virksomhed under navnet Horsens Emballage og handler ifølge sagens oplysninger
ligeledes med emballage.
Klageren har ved skrivelse af 11. april 2000 rettet henvendelse til indklagede med henblik på
indklagedes overdragelse af "scandrums.dk" til klageren.
Ifølge klagerens oplysninger har indklagede tilbudt, at klageren kan købe "scandrums.dk" af
indklagede. Dette bestrides af indklagede.
Indklagede har anført, at man er ved at ekspandere sit salg af emballage til de nordiske lande,
hvorfor indklagede undersøgte, om domænenavnet "scandrums.dk" var ledigt, hvilket det var.
Herefter registrerede indklagede domænenavnet. Det er uoplyst, hvorfor indklagede i den forbindelse
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netop ønskede at anvende "scandrums.dk" som domænenavn.
Indklagede har anvendt og anvender domænenavnet horsens-emballage.dk.
Klageren og indklagede har ubestridt handlet med hinanden gennem en længere årrække, hvilket er
dokumenteret af de fremlagte bilag (fakturaer af 12. maj 1998, 8. juni 1999, 30. juni 1999, 13. januar
1999 og 18. februar 2000 fra klageren til indklagede, kreditnota af 17. januar 2000 fra klageren til
indklagede og faktura af 16. oktober 1998 fra indklagede til klageren).
"Scandrums.dk" anvendes så vidt ses p.t. ikke aktivt. Det var således ikke muligt at åbne
hjemmesiden med domænenavnet www.scandrums.dk - der kunne ikke etableres forbindelse til
serveren - den 16. august 2000 eller den 8. oktober 2000.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet det relevant at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende, at
* Klageren har eneret til anvendelse af navnet Scandrums, herunder også på Internet,
* Indklagede har tilbudt klageren at købe "scandrums.dk",
* Indklagede i forbindelse med registreringen af "scandrums.dk" har været bekendt med klagerens
eksistens og brug af navnet Scandrums,
* Indklagede på Internettet anvender domænenavnet "horsens-emballage.dk" for sin virksomhed.
Indklagede har gjort gældende, at
* Registreringen af "scandums.dk" blev foretaget, fordi domænenavnet var ledigt,
* Indklagede ikke har tilbudt klageren at købe "scandrums.dk".
Nævnets bemærkninger: Som sagen foreligger oplyst, giver den især anledning til at overveje, om
der foreligger krænkelse af markedsføringslovens §§ 1 og 5..
!

!

"§ 1.Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, som kan sidestilles
hermed. Der må i sådan virksomhed ikke foretages handlinger, som strider mod god
markedsføringsskik."
"§ 5.Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lignende, der ikke tilkommer
dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med
andres."

Det er ubestridt, at klageren driver erhvervsvirksomhed under betegnelsen Scandrums A/S (tidligere
Scandrums ApS).
Betegnelsen Scandrums må på det foreliggende grundlag antages at besidde tilstrækkeligt særpræg
til at nyde beskyttelse som forretningskendetegn, og indklagede var ved registreringen af
domænenavnet "scandrums" under topdomænet .dk bekendt med klagerens brug af dette navn som
forretningskendetegn.
Såvel klageren som indklagede handler efter det oplyste med emballage og driver dermed
virksomhed med sammenlignelige varer eller tjenesteydelser. Det må ligeledes lægges til grund, at
klageren og indklagede driver virksomhed inden for samme geografiske område.
Ifølge indklagedes egne oplysninger har indklagede registreret domænenavnet "scandrums.dk" med
henblik på at anvende det i forbindelse med en ekspansion af indklagedes virksomhed til de øvrige
nordiske lande. En sådan brug vil efter nævnets opfattelse stride mod markedsføringslovens § 5, da
klageren gennem brug har opnået ret til forretningskendetegnet Scandrums, og da den af indklagede
påtænkte brug vil være egnet til at fremkalde forvekslelighed.
Indklagede har ikke i øvrigt kunnet henvise til en loyal begrundelse for den foretagne registrering,
som samtidig forhindrer klageren i at registrere og anvende sit forretningskendetegn som
domænenavn inden for topdomænet dk.
Nævnet finder på baggrund af det anførte, at indklagedes registrering af domænenavnet
"scandrums.dk" og nægtelse af at overføre registreringen til klageren vederlagsfrit er udtryk for en
illoyal markedsadfærd, som indebærer en overtrædelse af markedsføringslovens 1, ligesom den
anvendelse, som indklagede efter sine egne oplysninger vil gøre af domænenavnet, vil udgøre en
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krænkelse af markedsføringslovens § 5.
Nævnet træffer herefter følgende
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, Horsens Emballage, skal anerkende, at indklagedes registrering af domænenavnet
"scandrums.dk" slettes som stridende mod gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet
overføres til klageren, Scandrums A/S.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 9. Oktober 2000
_________________ _________________ _________________
Lene Pagter Kristensen (formand) Dorthe Olesen Mogens Koktvedgaard
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