KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2021-0147

Klager:
Privathospitalet Danmark ApS
Jægersborg Alle 14
2920 Charlottenlund
Danmark
Indklagede:
Original.dk
Fynsgade 29
6700 Esbjerg
Danmark
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Registreringen af domænenavnet ”privathospitalet.dk” overføres til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke nedlagt en påstand i sagen, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen.

Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 1. juni 2021 med fem bilag (bilag 1-5), svarskrift
af 23. juli 2021 uden bilag, indklagedes e-mail af 9. september 2021 samt klagerens e-mail af 24.
september 2021.
Registreringsdato:
Domænenavnet ”privathospitalet.dk” er registreret den 25. juni 2003.
Sagsfremstilling:
I klageskriftet er bl.a. anført følgende:
”Vi har noteret os, at domænenavnet privathospitalet.dk er blevet registreret i 2003.
Domænenavnet er pr. d. 1 juni 2021 ikke koblet til nogen hjemmeside, og der dukker således
intet op når man indtaster domænenavnet.
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…
Privathospitalet Danmark har eksisteret siden 1991 og er således en af Danmarks ældste
privathospitaler.
Vi ønsker at benytte domænenavnet privathospitalet.dk, som platform for vores digitale
aktiviteter.
Vi finder det således ikke rimeligt, at nuværende registrant, ejer et domænenavn, som på
ingen måde har tilknytning til privat hospitalsdrift.
Vi har prøvet både pr. mail og telefonisk at få kontakt til ejeren af domænet i gennem flere
uger for at drøfte en mulig overtagelse, men uden held.
Derfor anmoder vi domæneklagestyrelsen om at få overført ejerskabet til domænenavnet,
privathospitalet.dk til vores virksomhed.”
Bilag 1, 3 og 4 fremstår som skærmprint fra klagerens hjemmeside.
Bilag 2 er skærmprint fra DK Hostmasters hjemmeside med registrantoplysninger om
domænenavnet ”lavpriskram.dk”, hvoraf bl.a. fremgår, at registranten har samme adresse som
indklagede.
Bilag 5 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren.

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at indklagede er en
enkeltmandsvirksomhed, der indehaves af Michael Sørensen Dalmer.
I svarskriftet er bl.a. anført følgende:
”Jeg ønsker at opgive domænet til klager.
Jeg mener at klagers påstand er både grundløs og urimelig, men jeg kan se at klagenævnet i
en række tilfælde viderebringer oplysninger i forbindelse med sagsfremstillingen, som jeg ikke
ønsker offentliggjort i denne sammenhæng. Jeg har aldrig haft intentioner om at videresælge
dette domæne. Jeg har tidligere haft det ibrugtaget og domænet er i brug på nuværende
tidspunkt. Det har kostet et antal tusinde kroner både at vedligeholde registreringen i så
mange år og at lave de to websites på forskellige tidspunkter. Det er med stor ærgrelse at jeg
ikke kan gennemskue, hvordan jeg kan fremstille sagen så der alene behandles det
principielle spørgsmål: Har klager ret til at tiltvinge sig et domæne alene fordi han er i en
branche som er identisk med mit domænenavn og jeg ikke er.”

I indklagedes e-mail til klagenævnets sekretariat af 9. september 2021 er bl.a. anført følgende:
”Efter telefonisk samtale d.d. skal jeg bede om fremsendelse af overedragelseserklæring
hvorefter jeg overdrager domænenavnet privathospitalet.dk.”
Ved e-mail af 24. september 2021 har klageren oplyst ikke at have flere bemærkninger til sagen.
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Ved opslag på domænenavnet ”privathospitalet.dk” den 5. juli 2021 og igen den 27. august 2021
har sekretariatet taget følgende kopier:

3

Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayack Machine (archive.org) har sekretariatet konstateret, at
en lignende hjemmeside er arkiveret i 2017.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at klageren har eksisteret siden 1991 og er et af Danmarks ældste privathospitaler,
• at domænenavnet ”privathospitalet.dk” ikke anvendes til en hjemmeside,
• at klageren ønsker at benytte domænenavnet ”privathospitalet.dk” som platform for klagerens
digitale aktiviteter, og
• at indklagede ikke har nogen tilknytning til privat hospitalsdrift.
Indklagede har gjort gældende,
• at klagers påstand er grundløs og urimelig,
• at indklagede aldrig har haft intentioner om at videresælge domænenavnet ”privathospitalet.dk”,
og
• at indklagede har og tidligere har haft domænenavnet ”privathospitalet.dk” i aktiv brug.

Nævnets bemærkninger:
Indklagede har efter telefonisk samtale med klagenævnets sekretariatet i sin e-mail af 9. september
2021 taget bekræftende til genmæle over for klagen.
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Da domænenavnet derfor må antages at have langt større interesse og værdi for klageren end for
indklagede, ville en interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik
forudsætter, føre til, at indklagedes opretholdelse af sin domænenavnsregistrering var stridende mod
god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.
Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”privathospitalet.dk” skal overføres til klageren, Privathospitalet
Danmark ApS. Overførslen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 9. november 2021

___________________
Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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