KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2021-0220

Klager:
Salling Group A/S
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Danmark
Indklagede:
Bernhard Martina Johanna
Plauner Str. 33
13055 Berlin
Tyskland
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Registreringen af domænenavnet ”sallingudsalg.dk” overføres til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 7. september 2021 med otte bilag (bilag 1-8).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”sallingudsalg.dk” er registreret den 25. maj 2021.
Sagsfremstilling:
I klageskriftet er bl.a. anført følgende:
”Salling Group A/S er Danmarks største dagligvarekoncern, der omfatter følgende
butikskæder inden for detailhandlen: Salling, Netto, føtex, Bilka, Fætter BR, Wupti, Flowr,
Starbucks og Carls Jr. Selskabet er grundlagt i 1960 af købmand Herman Salling, medens
selskabet dog har rødder helt tilbage til det fundament, der blev skabt som Salling
Stormagasin i 1906.
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Salling Group driver to eksklusive stormagasiner i hhv. Aarhus og Aalborg ved navn Salling.
Salling stormagasiner har rødder helt tilbage til 1906, hvor købmand Ferdinand Salling
åbnede den første butik i Aarhus. Stormagasinet Salling indeholder også supermarkedet
Salling Super.
…
Derudover er ”salling” navnet på Salling Groups mest omfattende og mest benyttede private
label brand. ”salling” benyttes på mere end 6.000 af Salling Groups egne varer. Sortimentet
består af et kernesortiment og herudover en række unikke brand serier, der også er i
Sallingbrandets identitet og design dækker økologiske, vegetariske, gluten- og laktosefrie,
parfumefrie produkter samt en convenience serie. Private label brandet ”salling” sælges i
supermarkederne Bilka, føtex og Salling Super.
…
Salling Group er indehaver af varemærkerne:
• VR 2006 00634 SALLING <Ordmærke>
• VR 2021 01597 SALLING <Ordmærke>
• 017405911 SALLING GROUP <Ordmærke>
Salling Group har i alt registreret 119 domæner, hvori Salling indgår som hele eller en del af
domænenavnet, herunder bl.a. følgende domæner, som benyttes i forbindelse med salg og
markedsføring:
• salling.dk
• sallinggroup.dk
• sallinggroup.com
• sallingfondene.dk
• sallingrivegilde.dk
• sallingudsalg.nu
• clubsalling.dk
• smagsalling.dk
• salling-elev.dk
• sallinggroup-elev.dk
• sallinggroupelev.dk
Salling Group har indtil den 17. maj 2021 også haft registreret domænet <sallingudsalg.dk>.
Domænet blev ved en fejl ikke fornyet.
Salling Group er siden blevet opmærksomme på, at domænet den 25. maj 2021, dvs. kort tid
efter, at det blev ledigt, er blevet registreret af Bernhard Martina Johanna. Registranten har
ifølge DK Hostmaster adresse i Tyskland. Vi har forgæves forsøgt at kontakte registranten
igennem Hostmasters kontaktformular med henblik på at spørge, om registranten vil
overdrage domænet til Salling Group. Registranten har ikke besvaret vores henvendelser.
Vedhæftet er bekræftelse fra DK Hostmaster dateret henholsvis den 11. juni 2021 og 19.
august 2021 jf. bilag 1 og 2.
Salling Group har yderligere forsøgt at kontakte registranten telefonisk på det tyske
telefonnummer, der er opgivet på DK Hostmaster. Telefonnummeret tilhører tilsyneladende
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en bistro beliggende på samme adresse som anført af registranten. Bistroen kender hverken
til registranten eller det danske domæne <sallingudsalg.dk>.
Ved opslag på domænet syner det af, at domænet ikke benyttes aktivt. Umiddelbart er
domænet registreret for en svensksproget hjemmeside, der ligner et ’chatforum’, men alle
opslag på siden er dateret til den 31. maj 2021, og der har tilsyneladende ikke været aktivitet
på siden (i hvert fald siden da). Udklip af hjemmesiden foretaget den 14. juni 2021 og den 3.
september 2021 fremgår af bilag 3 og 4. Det er ikke muligt at klikke sig videre på de
forskellige links, der findes på siden, idet disse sider er spærrede og ikke mulige at tilgå.
Endvidere kan det undre, at registranten har valgt et dansk domæne til en svensksproget side,
der ikke på nogen måde henvender sig til danske brugere.
Domænet indeholder ingen henvisning til den generiske betegnelse ”udsalg”
…”
Som bilag 1 og 2 har klageren fremlagt kopi af e-mails af 11. juni 2021 og 19. august 2021 fra DK
Hostmaster til klageren, hvori det bekræftes, at klagerens besked er videreformidlet til indklagede.
Bilag 5 er udskrifter fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren.
Bilag 6 er udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf det fremgår, at klageren
den 13. februar 2006 fik registreret ordmærket SALLING i klasse 35.
Bilag 7 er udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf det fremgår, at klageren
den 9. august 2021 fik registreret ordmærket SALLING i klasserne 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,
09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 42.
Bilag 8 er udskrift fra hjemmesiden for EU’s Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), hvoraf
fremgår, at klageren den 28. februar 2018 fik registreret ordet SALLING som EU-varemærke i
klasse 35.
Ved opslag på domænenavnet ”sallingudsalg.dk” den 8. september 2021 og igen den 9. oktober
2021 har sekretariatet taget følgende kopier, jf. bilag 3 og 4:
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Hjemmesiden fremstår som en form for blog vedrørende e-bøger.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
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at klageren er Danmarks største dagligvarekoncern,
at klageren driver to eksklusive stormagasiner under navnet Salling,
at klageren har fået registreret betegnelsen SALLING som varemærke,
at klageren er registrant af i alt 119 domænenavne, hvori betegnelsen Salling indgår som hele
eller en del af domænenavnet,
at klageren indtil den 17. maj 2021 har været registrant af domænenavnet ”sallingudsalg.dk”,
men at domænenavnet ved en fejl ikke blev fornyet,
at klageren har beskyttelse af betegnelsen SALLING i medfør af markedsføringslovens § 22 og
varemærkeloven,
at klagerens varemærke SALLING er meget særpræget og velkendt i hele Danmark og har
været brugt siden 1906,
at der er stor risiko for forveksling mellem domænenavnet ”sallingudsalg.dk” og betegnelsen
SALLING, som klageren har varemærkeret til,
at indklagedes brug af domænenavnet ”sallingudsalg.dk” krænker klagerens varemærkeret,
at indklagede ikke anvender domænenavnet ”sallingudsalg.dk” aktivt,
at indklagede ikke har nogen legitim interesse i domænenavnet ”sallingudsalg.dk”,
at indklagede ikke på nogen måde er forbundet med klageren,
at klageren ikke har indvilget i indklagedes brug af domænenavnet ”sallingudsalg.dk”, og
at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”sallingudsalg.dk” er i strid med
domæneloven, varemærkeloven og markedsføringsloven.

Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil
blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:
Da det ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”sallingudsalg.dk” ikke har erhvervsmæssig
betydning for indklagede, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis
forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om
internetdomæner (domæneloven).
Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af
klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets
forretningsorden.
Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om
indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”sallingudsalg.dk” er i strid med god
domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd:
”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god
domænenavnsskik”.
I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013
(Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring,
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overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge
nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være
underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god
domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere
tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af
kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes
over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn:
”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette
skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning
mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål.
I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god
domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den
samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde,
sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets
anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af
domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende
forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden
lovgivning m.v.
Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante
at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis
være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for
etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en
tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere
tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af
domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.”
Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk.
1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et
domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser.
Klageren, der har selskabsnavnet Salling Group A/S, driver to stormagasiner under navnet Salling
og har fået registreret betegnelsen SALLING som varemærke i en række forskellige klasser.
Klageren har endvidere oplyst, at klageren er registrant af i alt 119 domænenavne, hvori
betegnelsen Salling indgår som hele eller en del af domænenavnet, samt at klageren indtil den 17.
maj 2021 har været registrant af domænenavnet ”sallingudsalg.dk”, der imidlertid ved en fejl ikke
blev fornyet. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i tillige at kunne råde over
domænenavnet ”sallingudsalg.dk”.
Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og
anvendelsen af domænenavnet ”sallingudsalg.dk” involverer, herunder indklagedes interesse.
Domænenavnet ”sallingudsalg.dk” er registreret af indklagede den 25. maj 2021. Det fremgår af
sagens oplysninger, at indklagede på nuværende tidspunkt tilsyneladende benytter domænenavnet
til en hjemmeside, der fremstår som en form for blog vedrørende e-bøger, og som således ikke

6

afspejler domænenavnets signalværdi.
Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen. Klagenævnet har
derfor ikke mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over
domænenavnet ”sallingudsalg.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at
nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede
ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har
fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse.
På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse
og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”sallingudsalg.dk”,
og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter,
derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af
god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”sallingudsalg.dk” skal overføres til klageren, Salling Group A/S.
Overførslen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 9. november 2021

___________________
Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo

Mette M. Andersen

Ulla Malling
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