KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-219
Klager:
Webdanmark.com ApS
v/Advokat Henrik Puggaard
Lille Torv 6, box 505
8100 Århus C
Indklagede:
Internet Danmark ApS
Vestergade 14-16
1456 København K
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”webdanmark.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 6. maj 2002 med bilagene 1-6.
Trods gentagne henvendelser har indklagede ikke reageret. Sagen behandles på det foreliggende
grundlag.
Registreringsdato:
Domænenavnet er registreret den 31. januar 1997.
Sagsfremstilling:
Klager har oplyst følgende: Klager driver virksomhed med at udvikle web-løsninger for virksomheder og organisationer og har siden 1998 gjort dette under betegnelsen ”webdanmark”. Klager registrerede den 26. februar 1998 domænenavnet ”web-danmark.dk”. Den 20. januar 2000 registrerede
klager domænenavnet ”webdanmark.com”, og klager har siden haft sin virksomhed liggende under
dette domænenavn, idet domænenavnet ”web-danmark.dk” blot henviser til domænenavnet ”webdanmark.com”. Klager stiftede i 2000 selskabet Webdanmark.com ApS og har siden anvendt dette
aktivt.
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Indklagede driver under betegnelsen ”Internet Danmark” virksomhed med web-løsninger og har ifølge oplysninger på virksomhedens hjemmeside - som ligger under domænenavnet ”internet.dk” - gjort
dette siden 1995. Indklagede registrerede domænenavnet ”webdanmark.dk” den 31. januar 1997.
Der foreligger ingen oplysninger om, at det har været anvendt af indklagede på anden måde end som
neden for anført. Indklagede har ”Web Danmark ApS” registreret som binavn.
Klager blev i 2000 opmærksom på indklagedes registrering af domænenavnet ”webdanmark.dk”, idet
klager fik henvendelser fra kunder, som forgæves havde forsøgt at tilskrive klager på mail-adresse
med udgangspunkt i ”webdanmark.dk” det vil sige via en mail-adresse med endelsen ”.dk”. Oprindeligt fik kunderne en melding tilbage om, at e-mail-adressen ikke var aktiv, men efter en henvendelse
fra klager til indklagedes direktør i 2000 blev der på domænet opsat ”MX-records”, hvilket betyder,
at klagers kunder ikke længere får besked om, at en mail fremsendt til e-mailadressen under .dk ikke
er kommet frem til den rette modtager.
Klager kontaktede indklagede i 2001 for at formå denne til en frivillig overdragelse af domænenavnet
”webdanmark.dk”. Indklagede, som bestred, at der forelå en krænkelse af klagers rettigheder, tilbød
klager, at klager kunne erhverve domænenavnet for 50.000 kr. plus moms og handelsomkostninger.
Parterne har drøftet forskellige byttehandler, hvor indklagede fra klager skulle modtage et andet domænenavn repræsenterende en tilsvarende værdi som ”webdanmark.dk”.
Da forhandlingerne ikke førte til noget resultat, har klager indbragte sagen for klagenævnet.
Klager har oplyst, at ved internetsøgninger - via søgemaskiner - på ”webdanmark.dk”, ”Web Danmark ApS” og ”webdanmark” opnås ingen resultater, der knytter sig til indklagedes aktiviteter. Der
skulle derimod være talrige henvisninger til klagers aktiviteter.
Sekretariatet har ved opslag den 23. februar 2003 på domænenavnet ”webdanmark.dk” kunnet konstatere, at domænet anvendes som en reklame for indklagede med følgende angivelse:
”Dette domæne er hostet af Internet Danmark. Har De spørgsmål vedrørende dette, eller andet er De velkommen til
at kontakte Internet Danmark via service@internet.dk, eller besøge www.internet.dk. Med venlig hilsen, Internet
Danmark”
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
• at klagers selskabsnavn er brugt landsdækkende siden 26. februar 1998,
• at klagers og indklagedes virksomheder har samme kundegruppe,
• at klager har opnået varemærkeret til varemærket ”webdanmark” på grund af ibrugtagning og
indarbejdelse, jf. Varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2, idet omverdenen har fået kendskab til varemærket webdanmark ved en markedsføringsmæssig aktivitet,
• at klager benytter varemærket webdanmark erhvervsmæssigt,
• at indklagede ikke bruger/brander domænenavnet ”webdanmark.dk”, men ”internet.dk” på internettet og i diverse markedsføringsmateriale, hvorfor indklagede må acceptere, at de ikke har nogen ret til domænet,
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• at man ved søgning på nettet ikke opnår nogen resultater, der knytter sig til indklagedes virksomhed men derimod til klagers,
• at indklagedes brug af ”webdanmark” er egnet til at skabe forveksling med klagers firmanavn og
forretningskendetegn,
• at indklagede ikke har nogen loyal interesse i at bibeholde registreringen,
• at klagers kunder faktisk har forvekslet de to navne,
• at ”webdanmark” er dominanten i klagers selskabsnavn,
• at ”Internet Danmark” er indklagedes selskabsnavn,
• og at binavnet Web Danmark ApS ikke benyttes erhvervsmæssigt.
Indklagede har ikke reageret på klagenævnets henvendelse. Indklagede er gjort bekendt med, at klagenævnet herefter vil behandle sagen på det foreliggende grundlag.
Nævnets bemærkninger:
Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser, afgøres sagen på grundlag af klagerens
sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. klagenævnets forretningsordens § 12, stk. 3.
Betegnelsen ”web” er en almindeligt anvendt forkortelse for World Wide Web og er således en generisk betegnelse, som signalerer tilknytning til Internettet. Da anvendelse af ordet Danmark heller ikke
tilføjer særpræg, har betegnelsen ”webdanmark” efter nævnets vurdering ikke i sig selv tilstrækkeligt
særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke. Vil klager påberåbe sig at have opnået varemærkeret til betegnelsen ved brug, må klager derfor godtgøre, at klageren har indarbejdet betegnelsen som almindeligt kendt inden for omsætningskredsen som kendetegn for klagers ydelser, jf. herved varemærkelovens § 3, stk. 2. Nævnet finder ikke, at klageren har godtgjort, at dette er tilfældet.
Klager har – efter at indklagede havde fået registreret Web Danmark ApS som binavn – fået sit selskabsnavn – Webdanmark.com ApS – registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, uden at dette er
blevet anfægtet, og uden at klager har anfægtet indklagedes registrering af binavnet Web Danmark
ApS. Begge sagens parter gør således brug af betegnelsen webdanmark som del af et selskabsnavn.
På det tidspunkt, da indklagede lod ”webdanmark.dk” registrere som domænenavn, havde klager
endnu ikke påbegyndt sin virksomhed, og klager har ikke godtgjort, at indklagede gør brug af domænenavnet på en måde, som er illoyal over for klager.
Da det herefter ikke findes godtgjort, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”webdanmark.dk” er retsstridig over for klager, og da indklagede har været først i tid, træffer nævnet følgende
AFGØRELSE
Der kan ikke gives klageren, Webdanmark.com ApS, medhold i, at indklagede, Internet Danmark
ApS, skal tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”webdanmark.dk”.
Dato: 3. april 2003
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Dorte Olesen

_________________
Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Jens Schovsbo

