KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2010-0181

Klager:
Arkitektens Forlag
Pasteursvej 14, 4. sal (6. etage)
1778 København V
Indklagede:
Powernation ApS
Emdrupvej 66, 1. mf.
2400 København NV
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”arkitekten.dk” til klageren.
Indklagedes påstande
Afvisning, subsidiært frifindelse.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 12. august 2010 med ét bilag (bilag 1) og
svarskrift af 24. september 2010 med 11 bilag (bilag A-K).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”arkitekten.dk” er registreret den 31. januar 1997.
Sagsfremstilling:
Klageren udgiver tidsskriftet ”ARKITEKTEN”, der efter det oplyste er udkommet siden 1898 og er
det førende fagtidsskrift for arkitektur i Danmark, der distribueres til samtlige arkitekter i Danmark.
Klageren har ved dansk varemærkeregistrering VR 2001 04408 fået registreret ordmærket
”ARKITEKTEN” som varemærke for tidsskrifter (klasse 16) og for ”uddannelses- og
undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle
arrangementer” (klasse 41), jf. bilag 1.
Sekretariatet har konstateret, at klageren har en hjemmeside på adressen www.arkfo.dk, hvoraf
sekretariatet den 7. december 2010 har taget følgende kopi:
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Om baggrunden for klagen er bl.a. anført følgende i klageskriftet:
”Arkitektens Forlag har tidligere forsøgt at overtage Arkitekten.dk fra Powernation ApS og har nu
igen forespurgt om domænet. Powernation ApS registrerede domænet Arkitekten.dk i 1997, men har
endnu ikke anvendt domænet. Powernation ApS har desuden også registreret Arkitekten.com. Vi
har i dag netop fået afslag på at overtage domænet.”
Ved sekretariatets opslag den 18. august 2010 fremkom der ingen hjemmeside på
www.arkitekten.dk. Ved fornyet opslag herpå den 8. december 2010 fremkom følgende
hjemmeside:
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Indklagede er et anpartsselskab, der er stiftet i 1997, jf. bilag A. I svarskriftet er bl.a. oplyst
følgende om indklagedes virksomhed:
”Powernation ApS er en virksomhed, der siden 1997 har tilbudt forskellige internetservices på
Internettet, primært rettet mod private personer, samt mindre danske virksomheder. Fælles for de
private personer og de mindre danske virksomheder er, at de har det samme ’efternavn’. Bilag B
De Gule Sider, bogform. Jeg er klar over, at i 1996 var De Gule Sider meget mere omfattende, end
det forelagte, som er fra Fagbogen 2007/08.
Fællesnævnere for både de private løsninger og de forretningsmæssige løsninger har været, at
leverer en ’identisk’ email- og webadresse, samt en række af andre synergi-effekter der kan opnås
både på omkostningssiden, men i lige så høj grad på markedsføringssiden.

Emailadr.
Webadr./subdom.

Nielsen.dk
bo@nielsen.dk
Bo.nielsen.dk

Olsen.dk
steen@olsen.dk
steen.olsen.dk

Apotek.dk
Camping.dk
krone@apotek.dk trandum@camping.dk
Krone.apotek.dk trandum.camping.dk

I 1997 startede Powernation ApS de 2 email-/webportaler Nielsen Web Service hhv Olsen Web
Service på hhv. www.nielsen.dk og www.olsen.dk. Powernation ApS har tidligere været indklaget
for Klagenævnet for Domænenavne. J.nr. 410 vedr. domænenavnet ’olsen.dk’, og opnåede
frifindelse. Bilag C
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Ligeledes i 1997 opstartede Powernation ApS et samarbejde med Bosoft/Cito Data i Allerød
http://www.cito.dk/ omkring apotek.dk, hvor Powernation ApS leverede softwareløsning emailadresser og web-adresser til de danske apoteker. Powernation ApS har udarbejdet et
genne[m]tænkt koncept omkring email- og web-adresser, produceret paa domænenavnet:
apotek.dk, hvor der blev taget hensyn til samtlige apotekere i landet, og at enkelte apoteker ikke
blev bedre stillet, f.eks. fordi at xxxby Svane Apotek, yyyby Løve Apotek end andre apoteker der
også hedder Svane og Løve. Powernation ApS leverede konceptet og produktionssystemet, og kørte
en årrække også emaildelen. Medens Bosoft/Cito Data altid har stået for det salgsmæssige overfor
apotekerne. Apotek.dk-systemet er i dag under omstrukturering.
Sideløbende med de 2-3 ovenstående koncept[er] startede Powernation ApS udviklings-arbejdet
med at lave søgeportalen: Camping.dk. Forud var gået en lang række møder med Campingrådet i
1998 om at lave en fælles løsning, hvor Powernation ApS leverede email- og webløsning, medens
Campingrådet skulle stå for den databasemæssige del i søgeportalen. Campingrådet kunne / ville
imidlertid ikke se mulighederne i dette samarbejde. Powernation ApS forestod derfor hele
udviklingen alene.
Camping.dk blev publiceret i september 2000, og blev udskilt af Powernation ApS ult. 2000, og
fungerer i dag som en selvstændig virksomhed med eget cvr-nr. Begge virksomheder ejet 100% af
undertegnede: Mads Rosentoft.
Powernation ApS fungerer i dag som udviklingsselskab, og teknisk serviceprovider for Camping.dk
på en lang række ydelser inde[n]for Vareklasserne: 35, 38 og 42.
Camping.dk er i dag én af Danmarks førende søgeportaler inden for søgning på, campingpladser,
campingforhandlere, udlejning på campingpladser m.m. med pæne positioner i Google.
[...]”
Det omtalte bilag B indeholder kopier af 7 sider fra en fagbog, bl.a. af rubrikken ”Apoteker”. Det
omtalte bilag C indeholder en kopi af klagenævnets afgørelse af 12. februar 2004 i nævnets sag med
j.nr. 410, som vedrørte indklagedes registrering af domænenavnet ”olsen.dk”. Af denne afgørelse
fremgår bl.a. følgende:
”Sagsfremstilling:
Klageren hedder Olsen til efternavn. Navnet ”Olsen” er optaget på Civilretsdirektoratets liste over
forbeholdte navne. Klager har erfaret, at indklagede har registreret domænenavnet ”olsen.dk”, og
har indledt nærværende sag for at få overdraget domænenavnet. Klager har oplyst, at
domænenavnet ønskes anvendt til private formål herunder e-mail-adresser og webplads til klagers
familie, som alle bærer efternavnet Olsen.
Indklagede har oplyst, at indklagede er en internetudbyder, som i nu over 6 år har tilbudt
internetservices på Internettet til primært danske privatpersoner og mindre danske virksomheder.
Indklagede driver under domænenavnet ”olsen.dk” og betegnelsen ”Olsen Web Service” en
portalvirksomhed, hvor indklagede tilbyder folk, der hedder Olsen til efternavn, en række services
omkring domænenavnet ”olsen.dk” herunder e-mail adresser. Indklagede har ikke oplyst antallet af
registrerede brugere, der benytter @olsen.dk som en del af deres e-mail adresse. Indklagede har
tilsvarende under domænenavnet ”nielsen.dk” oprettet ”Nielsen Web Service”. Både ”Olsen Web
Service” og ”Nielsen Web Service” blev startet i 1997, og begge domænenavne er blevet registreret
med henblik på forretningsmæssig brug.
Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”olsen.dk” alene anvendes af personer, som bærer navnet
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Olsen, og at der i Danmark er over 55.000 personer, som bærer dette navn, hvoraf ingen tidligere
over for indklagede har anført at have bedre ret til at anvende domænenavnet ”olsen.dk” end
nogen af de andre. Oprettelsen af ”Olsen Web Service” skete efter indklagedes oplysninger i
almenhedens interesse for at give dem, der bærer navnet Olsen, lige muligheder for at bruge
domænenavnet. Klager har samme mulighed herfor som alle andre. E-mail-adressen
anders@olsen.dk var den 1. oktober 2003 stadig ledig og kunne registreres med eller uden webadressen www.anders.olsen.dk. Pr. samme dato var der efter indklagedes oplysninger ligeledes
mulighed for, at klager kunne registrere domænenavnet ”andersolsen.dk”.
Indklagede angiver i relation til domænenavnet ”olsen.dk” alene at varetage rollen som teknisk
administrator mod betaling, hvilket svarer til den virksomhed, som udøves af DIFO og DK
Hostmaster A/S.
Indklagede har oplyst, at domænenavnet ikke påtænkes solgt.
[...]
Nævnets bemærkninger:
Nævnet lægger efter det oplyste til grund, at domænenavnet ”olsen.dk” ikke ønskes anvendt
erhvervsmæssigt af klager. 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 især anledning til at overveje, om der foreligger en
krænkelse af personnavnelovens § 16, stk. 2, og markedsføringslovens § 1.
Personnavnelovens § 16, stk. 2, er affattet således:
”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 navnlig værne bærere af slægtsnavne imod, at uvedkommende
gør uberettiget brug af slægtsnavnet eller af navne, der er forvekslelige hermed, på en sådan måde,
at man kan sætte det brugte navn i forbindelse med slægtsnavnet og bærernes slægt.
Indklagede har ingen særskilt adkomst til navnet Olsen. Indklagede har registreret domænenavnet
”olsen.dk” med henblik på at afsætte e-post adresser m.v. til personer, der bærer efternavnet Olsen,
og domænenavnet anvendes efter det oplyste aktuelt på denne måde, idet der er registreret e-post
adresser med endelsen @olsen.dk. Domænenavnet anvendes herudover til at markedsføre
indklagedes virksomhed med afsætning af web-pakker og e-mailadresser til personer, som hedder
Olsen.
Nævnet finder, at der herved sker en erhvervsmæssig anvendelse af domænenavnet ”olsen.dk” af en
sådan karakter, at domænenavnet fremstår som en identifikationsbetegnelse for indklagedes
virksomhed. Klagerens efternavn i den foreliggende sag er et såkaldt ”patronymikon”, d.v.s. et
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afstamningsnavn, som i tidligere led er dannet af faderens fornavn med tilføjelsen ”sen” (søn). Der
er tale om et almindeligt efternavn, der bæres af mange slægter og af en vid kreds af personer. Den
beskyttelse, der tilkommer den enkelte bærer af et sådan navn, må generelt antages at være
begrænset, da anvendelsen af navnet normalt ikke vil blive opfattet som eller vil være egnet til at
skabe forveksling med netop klageren eller klagerens slægt.
Der er på den anførte baggrund ikke grundlag for at antage, at indklagedes registrering og brug af
domænenavnet ”olsen.dk” udgør en krænkelse af klagers rettigheder efter personnavnelovens § 16,
stk. 2.
Det bemærkes i øvrigt, at resultatet ville være det samme, dersom man anså indklagedes anvendelse
af ”olsen.dk” for at være omfattet af varemærkeloven.
Selv om klager således ikke har en fortrinsret til ”olsen.dk” frem for indklagede, forudsætter
indklagedes anvendelse heraf dog overholdelse af god markedsføringsskik.
Markedsføringslovens § 1 er affattet således:
”§ 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.”
Indklagedes koncept for brug af domænenavnet indebærer, at et stort antal personer, der tilhører
forskellige slægter, men som alle bærer efternavnet Olsen, har mulighed for mod betaling at få en
epost adresse, som ender på @olsen.dk og en hjemmeside, som ender på .olsen.dk. Som nævnt er
det oplyst, at der er registreret brugere af denne ydelse, der ifølge opslag på indklagedes
hjemmeside årligt koster 295 kr. for e-post adresse eller 495 kr. for e-post adresse og webplads.
Etablering af sådanne portalløsninger, der tjener et praktisk formål, og som indebærer en
almindelig adgang for berettigede til mod betaling at opnå adresser m.v., som ender på @olsen.dk,
kan efter nævnets opfattelse ikke i sig selv anses for at være i strid med god markedsføringsskik.
Ved vurdering af klagen må det også tillægges vægt, at der efter det oplyste er abonnenter på
indklagedes service, som alle bærer efternavnet Olsen. Denne personkreds har efter nævnets
opfattelse en beskyttelsesværdig interesse i at kunne bevare deres eksisterende e-post adresser.
Klagenævnet finder, at indklagede under disse omstændigheder har en loyal interesse i at bevare
registreringen af domænenavnet, og at der ikke er fornødent grundlag for at antage, at indklagedes
handlemåde udgør en i forhold til klageren illoyal handlemåde, som strider mod god
markedsføringsskik, eller som i øvrigt er retsstridig.”
I svarskriftet er bl.a. oplyst følgende om baggrunden for indklagedes registrering af domænenavnet
”arkitekten.dk”:
”Powernation ApS har haft domænet: arkitekten.dk siden 1997, ikke som førstegangsregistrant,
men tilkøbt i foråret 1997 – så vidt huskes. Men allerede i 1996 købte Powerhouse en række
domæner i .com-regi:
Arkitekten.com

com

arkitekt

1996

Bilag D
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Arkitekter.com
Arkitekterne.com
Arkitektfirma.com
Arkitektfirmaet.com
Arkitektgruppen.com
Arkitektur.com
Tegnestue.com
Tegnestuen.com

com
com
com
com
com
com
com
com

arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

Efter frigivelsen af de restriktive regler for domæne-registreringer i .dk-regi, blev nu Powerhouse
Førstegangsregistrant paa domænet: arkitekt.dk, og tilkøbte saa efterfølgende domæner til arkitektkonceptet, saaledes at domæneporteføljen i .dk-regi ved Powernation ApS stiftelse i juni 1997 var:
Arkitekt.dk
Arkitekten.dk
arkitektfirma.dk
Arkitektfirmaet.dk
Tegnestue.dk
Tegnestuen.dk

dk
dk
dk
dk
dk
dk

arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt

1997
1997
1997
1997
1997
1997

Domænerne i .dk-regi er købt op for at understøtte allerede gjorte investeringer i .com-regi.
Powerhouse eller Powernation ApS har aldrig købt domæner med videresalg for øje. Alle domæner
er købt for forretningsmæssig brug.
Konceptet under Arkitekt.dk, består altså [af] 15 domæner, hvoraf der IKKE er nogen til salg. Der
er allerede investeret stort i udvikling [af] konceptet, med registreringer, vedligeholdelse, research,
og den del af de overordnede omkostninger, som konceptet arkitekt.dk deler med resten af de Andre
koncept i ’efternavne-konceptet’ Som omfatter: nielsen.dk, olsen.dk, apotek.dk, arkitekt.dk,
Automobiler.dk, blomster.dk, camping.dk, galleri.dk og flytteforretning.com. [...]
[...]
Alle Powernation ApS koncepts retter sig primært mod massemarkedet, dvs. at tjene det primært
Det danske internetsamfund, således at som mange som muligt har mulighed for at gøre brug Af de
tjenester som ligger indenfor de enkelte koncept. Det er altså herr og fru Danmark som er Den
primære målgruppe og hvor i relation til søgeportal, medens den del, hvor email- og webAdresser/service indgaar udelukkende er rettet mod erhvervslivet, og kun den del, der sortere
Under de forskellige erhvervskoncepts.
Domænet Arkitekten.dk er udelukkende skaffet med erhvervsmæssig brug for øje, ligesom de andre
domæner i konceptet: arkitekt.dk. Powernation ApS vil udelukkende optræde som teknisk
administrator af domænet, medens den reelle brug primært er til [glæde] for hhv. danske arkitekter,
samt almindelige danske forbrugere, der er ’i markedet/søgning[e]n’ efter en arkitekt.
Powernation ApS har siden 1996 [haft] rettighederne til domænerne i dot.com regi, mens
rettighederne til domænerne i dot.dk regi har været Powernation ApS i hænde siden begyndelsen af
1997. Dvs. at der i mere end 13-14 år aldrig har været nogen der har anfægtet, Powernation ApS
anvendelse af domænenavnet, i nogle af gTld områderne.
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Baggrunden for registreringen af Arkitekten.dk har dels været defensiv beskyttelse af allerede gjort
registrering i dot.com regi, ligesom det har været for at opkvalificere de muligheder som danskere I
almindelighed, og arkitekter i særdeleshed har for brugen af domainet, og de services der bliver
tilknyttet.
Arkitekten.dk har i en lang årrække peget på én og samme side som de andre domæner i konceptet
Arkitekt.dk. Dette er gjort for dels at måle trafikken for domænerne under eet, men dels også for At
kunne dokumentere, at det ikke er et forsøg på goodwill snylteri af nogen art – dvs. forsøge at tjene
penge på en trafik, som jeg ikke selv har skabt, men som kun er skabt pga. evt. forveksling med
andre aktører indenfor området. Der er i dag mulighed for at leje domæner ud, hvor man så kan
tjene på den trafik de genererer. Det har jeg ikke ønsket at gøre. Eller der er sites som f.eks. Bilag
E www.arkitekt.com hvor man laver en standardopsætning med reference til en række
arkitektfirmaer, og på denne måde at skabe trafik , og dermed øge værdien af domænet, som det
fremgår: Er til salg.
Jeg har intet personligt kendskab til klageren, jeg har ingen specielle relationer til klageren. Jeg
har med tiden fået kendskab til, at der er/var et fagblad der hedder Arkitekten, men der er slet ingen
sammenfald mellem Fag/Medlemsbladet Arkitekten og det virke/formål med hvilket, at Powernation
ApS har tænkt sig at benytte domænenavnet: Arkitekten.dk. Powernation ApS har ingen ambitioner
om at levere noget på print, det er vores erklærede mål, at prøve at gøre Powernation ApS helt
papirløst – Gutenberg er død for mange aar siden. Powernation ApS ønsker Ikke at på ingen måde
at belære arkitekter om noget arkitektfagligt, og vi har ingen ønsker om at mødes fysisk med vores
evt. kunder blandt arkitekter. Vi ønsker kun at sælge internetrelaterede Produkt, og ikke brede os til
nogle andre mediagrupper, i andre klasser end, hvad der findes i: Vareklasserne 35, 38 og 42.
Powernation ApS ser overvejende vores løsninger som konkurrenter til Krak.dk og DGS.dk/De
Gule Sider, men kun indenfor nogle snævre områder.”
Det omtalte bilag D indeholder en udskrift fra ”DomainDiscover”, hvoraf det bl.a. fremgår, at
indklagede er registrant af domænenavnet ”arkitekten.com”, og at dette domænenavn er registreret
den 17. oktober 1996. Det omtalte bilag E indeholder en kopi af en del af hjemmesiden
www.arkitekt.com. Ved opslag herpå den 7. december 2010 har sekretariatet taget følgende
lignende kopi:
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Indklagede har oplyst, at klagerens direktør Sanne Wall-Gremstrup flere gange har rettet
henvendelse til indklagede vedrørende mulighederne for at overtage domænenavnet
”arkitekten.dk”. Som bilag K har indklagede herved bl.a. fremlagt udskrift af en emailkorrespondance mellem sagens parter. Det fremgår heraf, at Sanne Wall-Gremstrup i en e-mail
af 3. august 2010 til indklagede bl.a. anførte følgende:
”Hej Mads – den principfaste
Jeg vil med denne mail godt give dig et tilbud om at købe arkitekten.dk og eller arkitekten.com for
5.000 pr. stk.
Jeg ved at du umiddelbart sagde nej til at sælge, men jeg vil godt bede dig om at tænke over det
igen – vi på Arkitektens forlag vil blive meget glade for at få arkitekten.dk/com til vores blad
arkitekten der har over 100 år på bagen”
Det fremgår desuden af bilag K, at Sanne Wall-Gremstrup i en e-mail af 12. august 2010 til
indklagede bl.a. anførte følgende:
”Hej Mads
Vi har talt om vores behov, og vi er kun interesseret i at købe eet domæne. Jeg kan tilbyde dig
10.000 kr for arkitekten.dk (kan ikke gå højere) – lad mig vide om det har din interesse.”
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I svarskriftet er bl.a. oplyst følgende herom (hvori ”SWG” refererer til klagerens direktør):
”1) SWG ringer den 03.08.2010 og vil gerne have et tilbud paa, hvad domænet: arkitekten.dk skal
koste. Jeg orienterer hende, at domænet IKKE er til salg, dels fordi vi ikke sælger domæner, dels
indgaar domænet i et etableret koncept: arkitekt.dk
2) SWG paapeger, at domænet ikke er Aktivt, hvilket jeg dog afviser, idet det er aktivt. Derfor
udskrift fra DK-hostmaster database printes.
SWG er dog vedholdende og siger at hun vil sende mig et tilbud på arkitekten.dk. Jeg siger, at det
kan hun da bare gøre, men hun skal ikke forvente at høre fra mig. (Powernation ApS faar flere
gange om måneden tilbud på baade .dk og .com domæner, og langt de fleste henvendelser arkiverer
jeg bare i en Mappe i Outlook, uden at svare retur.) De er jo ikke til salg!
Dialogen er i god tone. Det er jo en kvinde.
3) Senere den 03.08.2010 modtager jeg så tilbuddet på nu 2 domainer: arkitekten.dk og
arkitekten.com. [...]
4) Fredag den 06.08.2010 ringer jeg alligevel til SWG – hvilket jeg gør yderst sjældent, men Der er
trods alt henvendelser der kræver mere respekt end andre. Jeg takker for tilbuddet, men afviser igen
at sælge, og forklarer bla. SWG at inden hun sender et tilbud til andre, bør hun lige gøre sig nogle
overvejelser om, hvilke omkostninger der trods alt kan have været forbundet med at have haft et
domæne i mere end 13 år. Og at tiden/omkostningerne ved et evt. salg også er en slags penge. Jeg
afslutter samtalen med at køre lidt på hende, ved at sige, at hendes bemærkning om at jeg skulle
gøre hende glad, ikke er indenfor Powernation ApS område, hvorfor jeg sagde at det måtte hun
klare derhjemme med hendes evt. mand! ☺ Hun virkede lidt forvirret, men samtalen sluttede med
at vi ønskede hinanden en god weekend, og i en god tone. Jeg regner egentlig med at det er vores
sidste kontakt. Jeg var sådan lidt fredags-/weekend kæk.
5) Men Tilbud 2 kommer så den 12. august 2010, hvori SWG nu har hævet ilbuddet til Kr. 10.000,[...] Det er sendt kl. 9.23 –
6) og strak[s] da jeg ser det, og det gør [jeg] kl. 9.44 – svarer jeg retur: ’Nej tak.’
og ikke andet. Jeg troede egentlig at den var død og begravet, og at jeg havde tidligere havde
udtrykt mig rimelig klart???
7) 12.august kl. 12.11 kommer der så svar på mit: ’Nej tak.’.
[...]
men jeg havde jo allerede sagt fra starten, at domænet IKKE var til salg, og jeg havde fra
starten også sagt, at jeg var rigtigt god til at sige NEJ, og at det måske var derfor at jeg aldrig
var/er blevet gift! Og at jeg aldrig kunne finde på at sælge et domæne der indgik i et større
koncept. Jeg synes dog stadig, at hun virkede sød, og der havde været en god dialog.
8) Den 12. august 2010 kl. 12.21 – altså mindre end 10 minutter efter at mailen er modtaget (jeg
sidder ikke fastsyet til min computer) saa svarer jeg:
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’Sanne, jeg kan love dig, at jeg IKKE skifter mening! ☺ - bare for at sige, at jeg stadig ikke
har tænkt mig at sælge, og der var ingen grund til at SWG evt sad og ventede på at jeg skulle
skifte mening. Det kan godt være, at hendes vedholdenhed gav resultater der hjemme eller hos
Arkitektens Forlag, men ikke hos mig. Jeg beundrede stadig hendes vedholdenhed.
Fra jeg sender det sidste svar, den 12. august 2010 kl. 12.21 – og til hun har læst beskeden, Og til
hun samme dag har indleveret aktuelle klagesag til Klagenævnet for Domænenavne, som det
fremgår af stemplet med modtaget: 12. Aug. 2010 [...], ved jeg ikke hvor hurtigt det er sket. Men mit
indtryk af, at hun er vedholden står fast [...]
[...]
Powernation ApS registrerer ikke domæner med videresalg for øje, og det er vores helt klare faste
politik. Powernation ApS har saa vidt jeg husker aldrig solgt et .dk domæne.”
Indklagede har desuden bl.a. anført følgende i sit svarskrift:
”Jeg har i den forløbne uge intet fundet på Internettet, hvor Arkitektens Forlag har markedsført
Fag/medlemsbladet Arkitekten. Jeg har på Kulturtidsskrifter.dk – via Google fundet følgende:
[bilag F] – altså en anden virksomheds markedsføringsbeskrivelse af Arkitekten, det er også fundet,
at en Christina Bennebæk markedsfører sig paa: www.arkitekten.net. Bilag G.
Jeg har fundet ud af, at Arkitektens Forlag ogsaa har et tidsskrift: Arkitektur DK, og at
www.arkitektur.dk Bilag H tilhører et eller andet data-/designfirma, at Arkitektens Forlag ogsaa
har et tidsskrift: Architecture Bilag I – som man endnu ikke har registreret domænenavnet
Architectura.dk til?. Bilag J”
Det omtalte bilag F indeholder en udskrift af hjemmesiden ”kulturtidsskrifter.dk”, som indeholder
følgende omtale af tidsskriftet ”Arkitekten”:
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Det omtalte bilag I indeholder en udskrift fra den samme hjemmeside vedrørende tidsskriftet
”Architectura”. Bilag J indeholder en udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside, hvoraf det fremgår
af en søgning ikke har givet nogen søgeresultater. Sekretariatet har ved opslag i DK Whoisdatabasen den 7. december 2010 konstateret, at domænenavnet ”architectura.dk” ikke er registreret.
Bilag G indeholder en kopi af hjemmesiden www.arkitekten.net og bilag H indeholder en kopi af
hjemmesiden www.arkitektur.dk.
Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id – PA3777-DK – har registreret i
alt 77 domænenavne under internetdomænet ”.dk”, som især består af generiske betegnelser. Blandt
disse domænenavne er blandt andet følgende, som også er registreret i 1997:
arkitekt.dk
arkitektfirma.dk
arkitektfirmaet.dk
tegnestue.dk
tegnestuen.dk
Ved sekretariatets opslag på disse domænenavne den 7. december 2010 fremkom den samme
hjemmeside, som fremkom ved sekretariatets opslag på det omtvistede domænenavn
”arkitekten.dk” (som er gengivet ovenfor s. 3).
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Denne hjemmeside fremkom også ved sekretariatets opslag samme dag på følgende domænenavne
under internetdomænet ”.com”, som indklagede har henvist til i sit svarskrift:
arkitekten.com
arkitekter.com
arkitekterne.com
arkitektfirma.com
arkitektfirmaet.com
arkitektgruppen.com
arkitektur.com
tegnestue.com
tegnestuen.com
Ved sekretariatets søgning i Google den 7. december 2010 på ”arkitekten” blev antallet af
søgeresultater oplyst til at være ca. 733.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Blandt
de første 50 søgeresultater vedrørte de 8 en omtale af det af klageren udgivne tidsskrift
”Arkitekten”, mens ét søgeresultat vedrørte omtale af domænenavnet ”arkitekten.dk”. De resterende
41 søgeresultater vedrørte især en generisk brug af betegnelsen ”arkitekten”.
Sekretariatet har konstateret, at der i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) er
arkiveret en række hjemmesider på adressen www.arkitekten.dk fra perioden 21. februar 2001 til
24. maj 2004. Sekretariatet har ved opslag på en stor del af disse arkiverede hjemmesider
konstateret, at der er tale om en i hovedsagen identisk hjemmeside for internetudbyderen
”DanskNet”, hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi:
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Sekretariatet har konstateret, at der i Internet Archive Wayback Machine er arkiveret en tilsvarende
hjemmeside på adressen www.arkitekten.com fra perioden 14. november 2002 til 12. februar 2005.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at ”Arkitekten” er navnet på det førende fagtidsskrift om arkitektur i Danmark, som udgives af
klageren, og som har været udgivet siden 1898,
• at klageren har fået registreret ”Arkitekten” som varemærke,
• at klageren har en væsentlig interesse i at kunne anvende domænenavnet ”arkitekten.dk” for
dette tidsskrift,
• at indklagede har haft registreret domænenavnet ”arkitekten.dk” siden 1997 uden at tage det i
brug,
• at indklagede har nægtet at afstå domænenavnet til klageren trods klagerens tilbud om betaling
af et vederlag på op til 10.000 kr. for domænenavnet, og
• at domænenavnet ”arkitekten.dk” derfor bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende,
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at klagen er uklar og ubegrundet og har karakter af ”reverse domain name hijacking”, som er
karakteriseret ved, at man forholder sig passivt i mange år og derefter forsøger at købe et
generisk domænenavn, hvorefter man – når forsøget mislykkes – starter en klagesag,
at indklagede siden 1997 har tilbudt forskellige tjenesteydelser på internettet, herunder e-mailog webportalerne ”www.nielsen.dk” og ”www.olsen.dk”, jf. herved klagenævnets afgørelse i
sag j.nr. 410 (olsen.dk),
at indklagede også har stået bag et projekt med udbud af e-mail- og web-adresser tilknyttet
domænenavnet ”apotek.dk”, som i dag er under omstrukturering, samt søgeportalen
www.camping.dk,
at domænenavnet ”arkitekten.dk” er registreret med henblik på at skulle anvendes
erhvervsmæssigt til et lignende koncept, som består af i alt 15 domænenavne under ”.dk” og
”.com”,
at indklagede har investeret stort i udvikling af konceptet med registreringer, vedligeholdelse,
research og den del af de overordnede omkostninger, som konceptet ”arkitekt.dk” deler med
resten af indklagedes ”efternavne-koncept”, som omfatter ”nielsen.dk”, ”olsen.dk”, ”apotek.dk”,
”arkitekt.dk”,
”automobiler.dk”,
”blomster.dk”,
”camping.dk”,
”galleri.dk”
og
”flytteforretning.com”,
at indklagedes søgeportaler primært er rettet mod massemarkedet, mens udbuddet af e-mail og
web-adresser tilknyttet indklagedes forskellige domænenavne udelukkende er rettet mod den del
af erhvervslivet, som det pågældende domænenavn afspejler,
at domænenavnet ”arkitekten.dk” er registreret dels som en defensiv registrering i forhold til
indklagedes registrering af en række domænenavne under internetdomænet ”.com”, og dels for
at opkvalificere de muligheder, som danskere i almindelighed og arkitekter i særdeleshed har for
brugen af domænenavnet ”arkitekten.dk” og de services, der bliver tilknyttet,
at domænenavnet ”arkitekten.dk” består af det helt almindelige ord ”arkitekten”,
at indklagede aldrig har købt domænenavne med henblik på videresalg,
at indklagede vedvarende har afvist at sælge domænenavnet ”arkitekten.dk” til klageren,
at klagerens interesser kan varetages lige så godt ved at gøre brug af et andet domænenavn som
f.eks. ”fagbladetarkitekten.dk” eller ”medlemsbladetarkitekten.dk”, og
at indklagede derfor bør frifindes.

Nævnets bemærkninger:
Klagenævnet finder ikke grundlag for at afvise sagen.
Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagede har handlet i strid
med domænelovens § 12, stk. 1. Denne bestemmelse, der fastslår, at registranter ikke må registrere
og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik, finder også anvendelse på
domænenavne, der er registreret før lovens ikrafttræden, jf. domænelovens § 27, stk. 2.
Af forarbejderne til domænelovens § 12, stk. 1 (fremsættelsesbemærkningerne til L 165 fra
Folketingsåret 2004-05, 2. samling, ad § 12) fremgår bl.a., at de forhold, som indgår i god
skikvurderingen, kan angå ikke alene registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt
efter domænenavnets registrering, samt at man i kravet om god skik ofte vil støde på en række
modstående almene hensyn, som må afbalanceres overfor hinanden. Om disse særlige hensyn
anføres bl.a. følgende:
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”Derfor vil der ofte kunne opstå et interessemæssigt misforhold mellem den interesse, der på
den ene side gør sig gældende hos den, der har registreret et internet-domænenavn uden at tage
dette i brug, og andre, der på grund af deres tilknytning til de værdier, det pågældende
internetdomænenavn signalerer, ønsker at få adgang til at benytte det pågældende
internetdomænenavn. En regel om god skik kan benyttes til at finde en passende balance,
hvorefter værdifulde internet-domænenavne tages i aktiv brug på en måde, der kommer
internetsamfundet til gavn.”
Det er i den forbindelse forudsat i forarbejderne, at den faktiske anvendelse af domænenavnet
spiller en rolle for god skik-vurderingen:
”Det ligger da også klart, at nogle af de mest værdifulde anvendelsesformer for
internetdomænenavne netop er som grundlag for kommunikation via hjemmesider.
Internetdomænenavne kan dog også anvendes til andre formål, f.eks. e-post og FTP-service. En
sådan anvendelse kan også have en betydelig nytteværdi, men da e-post ofte sendes mellem
parter, der kender hinanden, medens kommunikation til og fra hjemmesider ofte sker mellem
parter, der ikke kender hinanden (og som derfor har behov for at kunne huske det relevante
kontaktpunkt), har en sådan anvendelse ofte en mindre økonomisk værdi. Det kan f.eks. opleves
som uhensigtsmæssigt, at internet-domænenavne med almene betegnelser som f.eks.
’industri.dk’, ’udsalg.dk’ og ’bank.dk’ ikke er taget i en sådan praktisk brug, som deres
signalværdi kunne indicere, men reelt fremstår som ’sat til salg’ af en privat virksomhed. De
forhold, der begrunder, at indehavere af sådanne værdifulde internet-domænenavne vælger ikke
at anvende disse internet-domænenavne på en måde, der reflekterer navnenes reelle værdi, kan
efter omstændighederne indgå i en vurdering af, om de pågældende registranter optræder i strid
med god domænenavnsskik ved ikke at lade de pågældende internet-domænenavne afstå på
rimelige vilkår til parter, for hvem det har større værdi at kunne tage disse navne i brug.”
Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 12, stk.
1, i en sag som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning, og at der i den forbindelse
også kan tages hensyn til forhold efter registreringen af domænenavnet.
Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren udgiver tidsskriftet ”Arkitekten”, som har været
udgivet siden 1898, og at klageren i 2001 har fået registreret ”Arkitekten” som varemærke for bl.a.
tidsskrifter (klasse 16). Klageren har som følge heraf en væsentlig og anerkendelsesværdig interesse
i at kunne anvende domænenavnet ”arkitekten.dk”.
Klagerens kommercielle interesser skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som
registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser.
Indklagede har haft registreret domænenavnet ”arkitekten.dk” siden 1997. Det fremgår af sagens
oplysninger, at indklagede i perioden 1996-1997 har registreret yderligere 14 domænenavne under
internetdomænerne ”.dk” og ”.com”, hvoraf de 10 indeholder betegnelsen ”arkitekt” og de
resterende 4 indeholder betegnelsen ”tegnestue” i forskellige bøjninger og/eller
ordsammensætninger.
Sagens oplysninger giver ikke klagenævnet grundlag for at fastslå, at indklagede på noget tidspunkt
har gjort reel brug af nogen af disse i alt 15 domænenavne. Ved opslag herpå fremkommer i dag en
hjemmeside, som alene indeholder teksten ”Arkitekt.dk”.
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Indklagede har oplyst, at de 15 domænenavne er registreret til brug for et koncept, som består af en
række ”services”. Klagenævnet forstår indklagedes oplysninger således, at konceptet består af en
søgeportal og udbud af e-mail- og hjemmeside-adresser tilknyttet et eller flere af de 15
domænenavne.
Indklagede har ikke fremlagt noget materiale, der giver klagenævnet grundlag for at foretage en
nærmere vurdering af dette koncept, herunder af grunden til, at det i dag – mere end 13 år efter
registrering af domænenavnet ”arkitekten.dk” – ikke er lanceret.
På baggrund af det anførte finder klagenævnet, at indklagede i denne sag ikke har godtgjort nogen
reel interesse i at kunne råde over netop domænenavnet ”arkitekten.dk”.
Efter en samlet vurdering af sagens oplysninger er det herefter nævnets opfattelse, at det har en
langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet
”arkitekten.dk.”, og at indklagede, for hvem dette har været kendeligt, som følge heraf har optrådt i
strid med god domænenavnsskik ved at nægte at afstå dette domænenavn til klageren.
Da indklagedes adfærd dermed er i strid med domænelovens § 12, stk. 1, træffer nævnet herefter
følgende

AFGØRELSE
Indklagede, Powernation ApS, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet
”arkitekten.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn
overføres til klageren, Arkitektens Forlag. Overførelsen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående
dato.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 12. januar 2011

___________________
Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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