KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-142
Klager:
ROCK IT
v/Randahl Fink Isaksen
Kingosvej 6
7100 Vejle
Indklagede:
Janne Oreskov
Rosenhavestræde 5
4000 Roskilde
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”rock-it.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Frifindelse.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 10. august 2001 med et bilag, svarskrift af 28. august
2001 og replik af 7. september 2001.
Registreringsdato:
Domænenavnet er registreret den 3. juli 2000.
Sagsfremstilling:
Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, hvis fokusområde er systemudvikling og konsulentbistand i
forbindelse med udvikling af Internet-løsninger og applikationssoftware. Klageren har anført sit hovedkompetenceområde til at være softwareteknologien Java. Klagerens virksomhed er stiftet i 1998,
og klageren markedsføres under betegnelsen ”ROCK IT”.
Klageren har oplyst, at betegnelsen ”ROCK IT” ikke er registret som varemærke, men at betegnelsen
har fungeret som virksomhedens forretningskendetegn på klagerens brevpapir, e-mails, brochurer,
visitkort og på klagerens hjemmeside på domænet ”rockit.dk” siden virksomhedens start i 1998.
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Klageren valgte betegnelsen ”ROCK IT” som betegnelse for sin virksomhed efter at have foretaget
en undersøgelse af, hvorvidt betegnelsen var i konflikt med andres virksomhedsnavne eller varemærker.
Ifølge det oplyste driver indklagede virksomhed under betegnelsen ”prof IT”. Virksomheden består
af indklagede og hendes mand og udvikler mindre edb-systemer og hjemmesider. Indklagede har
udviklet et edb-system til produktionsstyring ved scenerne på Roskilde Festivalen. Systemet er
udviklet gratis under henvisning til, at Roskilde Festivalen i vidt omfang bygger på frivillig arbejdskraft.
Indklagede påtænker at sælge edb-systemet til andre rockfestivaler/rockspillesteder, hvorfor indklagede har valgt at kalde edb-systemet ”Rock-IT”. Indklagede har oplyst, at indklagede ved valg af
navnet til edb-systemet blev inspireret af et internationalt transportfirma, som hedder Rock-It Cargo,
der har specialiseret sig i at transportere store rockorkestre til koncerter i hele verden. Ifølge indklagede har navnet ”Rock-IT” stor gennemslagskraft i de kredse, hvor indklagede påtænker at sælge
edb-systemet.
Klageren har oplyst, at han i februar 2001 erfarede, at indklagede havde registreret domænenavnet
”rock-it.dk”. Klageren kontaktede herefter indklagede telefonisk og anmodede om, at indklagede
overdrog domænenavnet ”rock-it.dk” til klageren, da domænenavnet efter klagerens opfattelse
krænkede klagerens varemærkerettigheder til betegnelsen ”ROCK IT”. Klageren fulgte sin telefoniske henvendelse op med et brev af 16. februar 2001, hvori indklagede gentog sin anmodning om at få
overdraget domænenavnet ”rock-it.dk”.
Ifølge klageren oplyste indklagede i parternes telefonsamtale, at hun og hendes mand havde registreret domænenavnet ”rock-it.dk” med det formål på sigt at præsentere deres edb-system på hjemmesiden, og at de i forbindelse med registreringen af domænenavnet ”rock-it.dk” havde konstateret, at
domænenavnet ”rockit.dk” allerede var registreret, uden at de havde undersøgt dette forhold nærmere. Klageren har ligeledes oplyst, at indklagede i telefonsamtalen spurgte klageren, om han ”var indstillet på at betale for domænenavnet”. Dette blev afvist af klageren.
Indklagede har heroverfor anført, at indklagede på intet tidspunkt har været interesseret i at sælge
domænenavnet ”rock-it.dk”, men at indklagede fandt det rimeligt, at udgifterne til registrering blev
refunderet af klageren, såfremt domænenavnet skulle overflyttes til klageren.
Klageren har herefter indbragt sagen for klagenævnet.
Ved sekretariatets opslag på domænet ”rock-it.dk” den 5. marts 2002 fremkom følgende:
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Under

er der et mailto-link til webmaster@rock-it.dk.

Hjemmesiden indeholdt ikke yderligere links eller undersider.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
• at indklagedes registrering og ibrugtagning af domænenavnet ”rock-it.dk” med henblik på salg af
et edb-program til brug for festivaler er i strid med varemærkelovens § 4, fordi ROCK IT er et af
klageren etableret varemærke inden for bl.a. udvikling af software,
• at indklagedes registrering af domænenavnet ”rock-it.dk” uden forudgående undersøgelse af,
hvorvidt registreringen ville krænke tredjemand, er i strid med pkt. 2.2.c. i DIFO’s regelsæt,
• at indklagedes krav om betaling for overdragelsen er urimelig,
• at indklagedes aktuelle brug af domænenavnet er skadelig for klageren, fordi det skaber forvirring
for ROCK IT’s eksisterende og kommende kunder, at der findes to uafhængige ROCK IT hjemmesider vedrørende applikationsudvikling,
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• at indklagede skal overdrage domænenavnet ”rock-it.dk” til klageren, som herved kan sikre sig
mod fremtidig misbrug, og således at klagerens kunder fortsat vil kunne forbinde varemærket med
den velrenommerede virksomhed, som de har entreret med.
Indklagede har gjort gældende,
• at indklagede har registreret domænenavnet ”rock-it.dk” i tilknytning til det af indklagede udviklede edb-system, Rock-IT,
• at indklagede ikke har haft til hensigt at skade eller være til ulejlighed for klageren eller andre ved
at benytte domænenavnet ”rock-it.dk”,
• at domænenavne er en begrænset ressource, hvorfor alternativ navngivning nødvendigvis må forekomme for at dække behovet for domænenavne,
• at det følgelig er nødvendigt at anvende bindestreger i domænenavne for derved at få flere muligheder,
• at domænenavnet ”rock-it.dk” passer godt til navnene i indklagedes virksomhed, som blandt andet
drives under betegnelsen ”prof IT”, ligesom indklagede ligeledes har registreret domænenavnet
”intern-it.dk”, som indklagede påregner at anvende til en service for mindre erhvervsdrivende,
• at der ikke er forvekslingsrisiko mellem klageren og indklagede, idet parternes kunder ligger meget langt fra hinanden erhvervsmæssigt, ligesom parternes design, logo, hjemmeside m.v. er forskellige,
• at indklagede ikke mener, at anvendelsen af domænenavnet ”rock-it.dk” krænker klagerens rettigheder, da indklagedes kundefundament er i et meget begrænset segment.
Nævnets bemærkninger:
Klageren har efter det oplyste anvendt betegnelsen ”ROCK IT” for sin virksomhed siden 1998. Klageren er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under ”ROCK IT v/Randahl Fink Isaksen”
(CVR-nr.: 21-65-68-95) med startdato den 1. maj 1999. Klageren er derfor beskyttet imod, at andre
erhvervsdrivende gør brug af navnet ”ROCK IT” på en måde, som er egnet til at skabe forveksling,
jf. herved markedsføringslovens § 5, som er sålydende:
”§ 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 parterne driver virksomhed med sammenlignelige IT-ydelser. Indklagedes anvendelse af domænenavnet ”rock-it.dk” som forretningskendetegn er herefter egnet til at fremkalde forveksling med klagerens virksomhed og strider derfor mod markedsføringslovens § 5.
Da indklagede ikke i øvrigt har kunnet henvise til en loyal begrundelse for den foretagne registrering,
træffer nævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E:
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Indklagede, Janne Oreskov, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet ”rockit.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet slettes og overføres
til klageren, ROCK IT v/Randahl Fink Isaksen.
Dato: 27. marts 2002
Dorte Olesen

__________________
Lene Pagter Kristensen (Formand)

Mogens Koktvedgaard

