KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-081

Klager:
Dambergs Renovation
v/Torben Damberg
Nørremarksvej 300
6800 Varde
Indklagede:
Lars Eriksson
Idrætsvej 14
3500 Middelfart
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”damberg.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Frifindelse.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 17. februar 2001, svarskrift af 7. maj 2001, replik af
25. maj 2001 og duplik af 11. juni 2001.
Registreringsdato:
Domænenavnet er registreret den 22. december 2000.
Sagsfremstilling:
Klageren hedder Damberg til efternavn og driver en renovationsvirksomhed under betegnelsen Damberg Renovation. Klageren ønsker at anvende ”damberg.dk” som domænenavn for sit firma.
Klageren oplyser, at han ikke ønsker, at en anden part skal anvende navnet Damberg offentligt, da
der ikke er mere end ca. 100 i Danmark, som hedder Damberg. Da klageren forsøgte at registrere
domænenavnet ”damberg.dk”, erfarede klageren, at indklagede havde registreret domænenavnet.
Indklagede har oplyst, at registreringen af ”damberg.dk” er foretaget med henblik på at oprette en
privat hjemmeside. Indklagedes samleverske samt deres fælles søn hedder Damberg til efternavn.
Ved brev af 11. juni 2001 har indklagedes samleverske, Charlotte Damberg, erklæret, at domænenavnet ”damberg.dk” er købt til hende med det formål at lave en privat hjemmeside for hende.
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Klageren har oplyst, at indklagede telefonisk har tilbudt klageren at købe domænenavnet ”damberg.dk” for 10.000 kr.
Ved opslag den 3. februar 2002 har sekretariatet konstateret, at domænenavnet ”damberg.dk” anvendes til en automatisk viderestilling til indklagedes hjemmeside på ”interlas.dk”, på hvilken besøgende tilbydes at blive guidet ”hele vejen fra A til Z hvad vi mener med en internet totalløsning”.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
• at der ikke er mere end ca. 100 mennesker i Danmark, der hedder Damberg,
• at indklagede ikke anvender ”damberg.dk” aktivt,
• at det er irrelevant, at indklagedes samleverske hedder Damberg til efternavn,
• at indklagede har tilbudt klageren at købe ”damberg.dk” for 10.000 kr.
Indklagede har gjort gældende
• at domænenavnet ”damberg.dk” er registreret med henblik på at oprette en privat hjemmeside for
indklagedes samleverske, Charlotte Damberg,
• at registreringen af ”damberg.dk” ikke forhindrer klageren i at foretage en registrering, som svarer
til klagerens virksomhedsbetegnelse.
Nævnets bemærkninger:
På baggrund af sagens oplysninger lægger nævnet til grund, at domænenavnet ikke har nogen erhvervsmæssig betydning for indklagede. Klagenævnet er derfor tiltrådt af to medlemmer, der repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. bestemmelserne om behandling af sager,
som involverer forbrugerkrav, i § 1, stk. 1, in fine, og stk. 2, i nævnets forretningsorden.
Som sagen foreligger oplyst, giver den anledning til at overveje, om der foreligger en krænkelse af
personnavnelovens § 16, stk. 2.
Personnavnelovens § 16, stk. 2 er affattet således:
”§ 16, stk. 2. Den, der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden tilpligtet at ophøre med brugen af navnet.”
Personnavnelovens § 16, stk. 2, skal bl.a. værne bærere af slægtsnavne imod, at uvedkommende gør
brug af slægtsnavnet på en sådan måde, at andre vil sætte det brugte navn i forbindelse med slægtsnavnet og bærernes slægt.
Da registreringen af ”damberg.dk” efter det oplyste er foretaget til fordel for Charlotte Damberg,
som har retmæssig adkomst til at benytte personnavnet ”Damberg”, er der ikke tale om uberettiget
benyttelse af navnet. Hertil kommer, at den nuværende anvendelse af domænenavnet ”damberg.dk”
ikke er egnet til at skabe forveksling med klageren.
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Nævnet træffer herefter følgende
A F G Ø R E L S E:
Der kan ikke gives klageren, Dambergs Renovation v/Torben Damberg, medhold i, at indklagede,
Lars Eriksson, skal overdrage domænenavnet ”damberg.dk” til klageren.

Dato: 26. februar 2002
__________________
Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Dorte Olesen
Jeppe Juul

Mogens Koktvedgaard
Tom Togsverd

