KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2021-0278
Klager:
SERVICEPOINT A/S
c/o Incuba Science Park
Åbogade 15
8200 Aarhus N
Danmark
Indklagede:
NØRREPORT HOLDING ApS
c/o Nørreport Holding ApS, c/o Familien Ünal
Jerslev Alle 2C
2770 Kastrup
Danmark
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”cloudserver.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 2. november 2021 med 12 bilag (bilag 1-12).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”cloudserver.dk” er registreret den 25. april 2012.
Sagsfremstilling:
Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret under
navnet SERVICEPOINT A/S (CVR-nummer 26616409) med startdato den 23. maj 2002. Selskabet
har registreret en række binavne, herunder binavnene CloudPortal.dk A/S, Cloudnet.dk A/S og
Cloudservers.dk A/S. Selskabets formål er hosting, ASP samt drift af IT-systemer og
programmel/datalagring, og selskabet er endvidere registreret under branchekode ”631100
Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser”.
Ifølge klageskriftet anvender klageren på nuværende tidspunkt bl.a. domænenavnet
”cloudservers.dk” i forbindelse med markedsføring og salg af sine cloud-løsninger. Ved opslag den
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6. december 2021 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) fremgår det, at
domænenavnet ”cloudservers.dk” er registreret den 2. juni 2019, og at domænenavnet er registreret
af klageren.
Ved opslag den 6. december 2021 på ”cloudservers.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:

I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:
”Klager, Cloudservers A/S, er en del af ServicePoint A/S, som er 100% danskejet. Med base i
Danmark har vi leveret driftssikre Cloud-løsninger siden 1998. Siden 2019 har vores primære
forretningsområde været salg og drift af cloudservere.
Klager, sælger cloudservere under branded cloudservers.dk (med “S”) samt cloudserver.dev.
Se bilag 1 - cloudservers.dk hjemmeside & bilag 2 – vores cloudserver kontrolpanel.
Tilgangen af slutkunder sker i dag udelukkende via websitet cloudservers.dk (med “S”)
domænet. Websalg er en vital del af Cloudservers A/S forretning – som er med til fortsat at
skabe fremadrettet udvikling og tilgang af nye slutkunder på daglig basis.
Cloudservers A/S, ønsker at få brugsret til det ikke ibrugtaget domæne cloudserver.dk (uden
“S”), for at mindske forvirring omkring tilgangen til vores produkter, brand og e-mail.
Pkt. 1
Branded ønskes udvidet med cloudserver.dk (uden “S”) domænet, på baggrund af at
forbrugerne ikke skelner mellem “med eller uden S” og bliver mødt med stor forvirring, da
cloudserver.dk domænet står tomt.
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Pkt. 2
Der opstår dagligt forvirring fra vores slutkunder, når vi henviser til vores hjemmeside, da
vores slutkunder indtaster cloudserver.dk – et domæne som ikke er aktivt eller ibrugtaget – men
opretholdt uden aktivitet af indklagede registrant.
Pkt. 3
På samme måde som pkt. 2, oplever vi også at e-mails ikke kommer frem fordi slutkunderne
mangler at indsætte “S” på e-mailadressen, eksempelvis support@cloudservers.dk bliver til
support@cloudserver.dk (uden “S”).
Pkt. 4
Vi er i gang med en international lancering af vores cloudserver-produkt på domænet
cloudserver.dev, hvorfor vi med aktuel erfaring må antage, at det vil forvirre billedet / vores
brand yderligere for nuværende slutkunder, såvel som nye, at vi hedder cloudservers.dk (med
“S”) og cloudserver.dev (uden “S”). Vi ønsker derfor at ibrugtage cloudsever.dk (uden “S”)
som vores danske hovedbrand.
Pkt. 5
Selv om vores brand for nuværende er cloudservers.dk (med “S”), er vores produkt i sin
enkelthed en cloudserver, hvorfor ordet cloudserver fremgår mange steder på vores
hjemmesider samt i vores markedsføring.
Se Bilag 3 – Cloudserver term & Bilag 4 – Google søgning
Klager, Cloudservers A/S, har ikke haft nogen korrespondance med indklagede, forud for
indgivelse af denne klage.
Men har konstateret at domænet ikke har været i brug siden registreringen i 2012.
Indklagede, er et dansk holdingselskab ved navn Nørreport Holding ApS, c/o Familien Ünal.
Udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende Indklagede, fremlægges som Bilag 5.
[…]
Som forlængelse af sagsfremstillingen, dokumenteres her at cloudserver.dk (uden “S”)
domænet ikke er i brug af nuværende indklagede registrant – hvorfor Cloudservers A/S vil
kunne gøre bedre og relevant brug af domænet.
Domænet, cloudserver.dk (uden “S”), har for mange år siden været brugt som en landingpage
for nuværende registrant, hvorpå det fremgik at der i fremtiden kunne komme salg af
Cloudservices. Se Bilag 6 – gammel hjemmeside part 1 & Bilag 7 – gammel hjemmeside part
2.
Firmaet der dengang promoverede domænet er opløst efter konkurs i 2014, og vi kan se på
LinkedIn, at ejeren af domænet ikke længere beskæftiger sig i denne branche, men har fokus på
andre områder som Bitcoin, hvilket også forklarer at domæne har ligget ubrugt de sidste næsten
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5 år uden NS-records på navneserverne – hvilket blot peger domænet ned i et tomt hul. Se Bilag
8 - ingen dns & Bilag 9 - dns spy.
Tekniske beviser for at domænet (cloudserver.dk) ikke er ibrugtaget af nuværende registrant.
Domænet har ingen aktive DNS-servere tilknyttet.
Domænet peger på Simply’s navneservere, men der er intet aktivt abonnement hos Simply –
ikke engang en gratis DNS-tjeneste hos Simply, hvorfor domænet peger ud i et tomt hul.
[…]
Se Bilag 8 – ingen dns & Bilag 9 – dns spy.
Domænet har aldrig været ibrugtaget til et reelt formål, men kan ses tilbage i 2017 som værende
under opbygning for senere at kunne tilbyde Cloud Services. Herefter har domænet ikke været
ibrugtaget til hverken mail, web eller anden aktivitet.
Internet Archive viser at domænenavnet fra 2012-2017 har været brugt til en landing-page.
Domænet og landingpage var ejet af selskabet THINKK IVS som nu er opløst efter konkurs.
Vedlagt som Bilag 10 – Selskab opløst samt Bilag 11 – Footer fra Landingpage.
Skærmbillede fra archive.org der viser den før omtalte landingpage:
Se Bilag 6 - gammel hjemmeside part 1 & Bilag 7 - gammel hjemmeside part 2.
Cloudserver.dk (uden “S”) er vitalt for vores brand-strategi, markedsføring og produkter, samt
kommende international lancering.
Cloudservers A/S vil straks gøre brug af en kommende brugsret, til cloudserver.dk (uden “S”),
i form af website, mails, salg, api, juridisk navn m.v.”
Som bilag 1-3 har klageren tilsyneladende fremlagt en række udaterede skærmprint fra sin
hjemmeside under domænenavnet ”cloudservers.dk”, der underbygger, at domænenavnet anvendes i
forbindelse med markedsføring og salg af cloudservere.
Bilag 4 er et udateret skærmprint fra en søgning i Google (www.google.dk) på ”cloudservers.dk”,
hvoraf der fremhæves tre søgeresultater knyttet til klageren.
Bilag 5 er en udskrift af 1. november 2021 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende indklagede,
NØRREPORT HOLDING ApS (CVR-nummer 32321836). Af udskriften fremgår det bl.a., at
selskabet er registreret med startdato den 3. februar 2011. Endvidere fremgår det, at selskabet har til
formål at drive investerings- og holdingvirksomhed, og at selskabet er registreret under branchekode
”642020 Ikke-finansielle holdingselskaber”.
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Bilag 6 og 7 er tilsyneladende to skærmprint fra hjemmesiden Internet Archive Wayback Machine
(www.archive.org) vedrørende det omtvistede domænenavn ”cloudserver.dk”. Af disse skærmprint
fremgår tilsyneladende hjemmesiden under domænenavnet ”cloudserver.dk” som arkiveret den 24.
maj 2017.
Bilag 8 og 9 er to skærmprint, der ifølge klageren viser, at der ikke er nogen DNS-server tilknyttet
domænenavnet ”cloudserver.dk”.
Bilag 10 er en udskrift fra et udateret opslag i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk). Ifølge
udskriften er virksomheden DICEPT ApS (CVR-nummer 32158854) registreret som værende opløst
efter konkurs.
Bilag 11 er tilsyneladende et skærmprint af sidefoden på hjemmesiden ”cloudserver.dk”.
Bilag 12 (litreret af sekretariatet) er en udskrift af 1. november 2021 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende
klageren, jf. nærmere ovenfor under sagsfremstillingen.
Ved opslag den 2. november 2021 og fornyet opslag den 6. december 2021 på ”cloudserver.dk” har
sekretariatet konstateret, at der ikke fremkom nogen hjemmeside.
Sekretariatet har ved opslag den 6. december 2021 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dkhostmaster.dk) konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”cloudserver.dk”, der
oprindeligt er registreret den 25. april 2012.
DK Hostmaster har ved e-mail af 2. november 2021 oplyst, at indklagede har været registrant af
domænenavnet ”cloudserver.dk” siden den 12. november 2015.
Endvidere har DK Hostmaster ved e-mail af 26. november 2021 oplyst, at indklagede er anført af 75
domænenavne udover det omtvistede under .dk-internetdomænet:
aftermarket.dk

bitdk.dk

delokale.dk

americanpizza.dk

bolig123.dk

dicept.dk

american-pizza.dk

bride.dk

ditlokale.dk

anpartselskabet.dk

brugtedvd.dk

ditlokalevalg.dk

anpartsselskabet.dk

citypizza.dk

dvdboxset.dk

babyen.dk

dealsapp.dk

emails.dk

bestpizza.dk

debatter.dk

engrossalg.dk

bisættelse.dk

deeppan.dk

enzymer.dk

bisættelser.dk

deeppanpizza.dk

facademaler.dk

5

flueknepperi.dk

lokalelektriker.dk

seotekster.dk

fodplejere.dk

lokalelinstallatør.dk

smartbank.dk

globalt.dk

lokalhjemmeservice.dk

smartbanking.dk

grafikere.dk

lokalopbevaring.dk

standarddokument.dk

hjemmeside-design.dk

lokalrådgivning.dk

standarddokumenter.dk

jvf.dk

lokalrengøring.dk

støtdelokale.dk

kageopskrift.dk

lokaltrappevask.dk

støtlokalt.dk

kloakrenser.dk

minmad.dk

taenklokalt.dk

leadgen.dk

nanoshop.dk

tænklokalt.dk

leads.dk

nano-shop.dk

thinkaqua.dk

leadsgen.dk

nano-tech.dk

thinkk.dk

lokalautoophug.dk

nørreport.dk

wonderplayer.dk

lokalbilsyn.dk

pizzadelivery.dk

wonderplayers.dk

lokalbogføring.dk

pizzatakeaway.dk

abonnent.dk

lokaledeal.dk

pizzeriaer.dk

coins.dk

lokaledeals.dk

selskabet.dk

digitalavis.dk

Ved opslag den 6. december 2021 på 10 tilfældige af indklagedes domænenavnsregistreringer har
sekretariatet konstateret, at der i ingen af disse tilfælde fremkom nogen aktiv hjemmeside
(”americanpizza.dk”, ”american-pizza.dk”, ”bisættelse.dk”, ”bolig123.dk”, ”debatter.dk”,
”deeppanpizza.dk”, ”emails.dk”, ”enzymer.dk”, ”lokalrengøring.dk” og ”tænklokalt.dk”).
Sekretariatet har ved en søgning på ”cloudserver.dk” den 6. december 2021 på hjemmesiden Internet
Archive Wayback Machine (www.archive.org) konstateret, at indholdet på domænenavnet
”cloudserver.dk” er arkiveret i alt 12 gange i perioden fra den 18. maj 2012 og til den 16. september
2017. Det fremgår heraf, at det omtvistede domænenavn i hvert fald periodevis i den pågældende
periode har indeholdt en hjemmeside om cloud servere drevet af virksomheden Thinkk IVS med bl.a.
teksten ”Vi er ved at lave aftaler med diverse samarbejdspartnere og kan snart tilbyde diverse Cloud
Services”. Sekretariatet har i den forbindelse taget følgende kopi af hjemmesiden som arkiveret
henholdsvis den 18. maj 2012 og den 16. september 2017:
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Sekretariatet har ved en søgning den 6. december 2021 i Det Centrale Virksomhedsregister
konstateret, at der ikke er registreret en virksomhed under navnet Thinkk IVS. Derimod fremgår det
af søgningen, at THINKK ApS den 16. januar 2013 blev registreret som nyt binavn for DICEPT ApS,
som den 25. juni 2014 er opløst efter konkurs. DICEPT ApS’ primære formål var at eje, investere,
drive og udvikle internetbaserede koncepter, og selskabet var registreret under branchekode ”631200
Webportaler” og med bibranchen ”774000 Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende,
dog ikke ophavsretsbeskyttede værker”.
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Ved sekretariatets søgning på ”cloudserver” den 6. december 2021 i Google (www.google.dk) blev
antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 2.780, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk.
Af de første 50 søgeresultater vedrørte to af søgeresultaterne klageren, mens et enkelt af
søgeresultaterne vedrørte indklagede. De resterende 47 søgeresultater vedrørte i altovervejende grad
andre udbydere af cloudservere og anden omtale af cloudservere.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at klageren med base i Danmark har leveret cloud-løsninger siden 1998, og at klagerens primære
forretningsområde siden 2019 har været salg og drift af cloudservere,
• at klageren på nuværende tidspunkt markedsfører sine produkter gennem bl.a. domænenavnet
”cloudservers.dk”,
• at websalg er en vital del af klagerens forretning, idet tilgangen af slutkunder i dag udelukkende
sker via websitet ”cloudservers.dk”,
• at klageren ønsker at få brugsret til domænenavnet ”cloudserver.dk” (uden ”s”) for at mindske
forvirringen med klagerens nuværende domænenavn (med ”s”),
• at det således har vist sig, at forbrugerne har vanskeligt ved at skelne mellem klagerens
domænenavn ”cloudservers.dk” og det omtvistede domænenavn,
• at domænenavnet ”cloudserver.dk” aldrig har været ibrugtaget til et reelt formål, men at
domænenavnet tilbage i 2017 kan ses som værende under opbygning for senere at kunne tilbyde
cloud-services,
• at det omtvistede domænenavn efter det oplyste blev anvendt af selskabet THINKK IVS, som
efterfølgende er opløst efter konkurs,
• at klageren kan konstatere, at domænenavnet ”cloudserver.dk” ikke på nuværende tidspunkt
benyttes af indklagede,
• at domænenavnet ”cloudserver.dk” heller ikke har tilknyttet nogen aktive DNS-servicere,
• at det derfor må lægges til grund, at klageren vil kunne gøre bedre og relevant brug af
domænenavnet,
• at klageren ved overførsel af brugsretten straks vil gøre brug af domænenavnet i forbindelse med
website, e-mails mv., og
• at domænenavnet ”cloudserver.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
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:
Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag
af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets
forretningsorden.
Som sagen er oplyst, giver den først og fremmest anledning til at overveje, om indklagedes
registrering og opretholdelse af domænenavnet ”cloudserver.dk” er i strid med god
domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner
(domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd:
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”§ 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 bl.a., at kravet om overholdelse af
god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, 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 bl.a. 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 er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under bl.a. binavnet
Cloudservers.dk A/S med startdato den 23. maj 2002. Klageren har desuden oplyst, at klageren
gennem en lang årrække har leveret cloud-løsninger, men at klagerens primære forretningsområde
siden 2019 har været salg og drift af cloudservere. Det fremgår herudover af sagens oplysninger bl.a.,
at klageren på nuværende tidspunkt anvender domænenavnet ”cloudservers.dk” i forbindelse med
markedsføring og salg af cloudservere. Klageren ønsker fremover også at kunne råde over
domænenavnet ”cloudserver.dk”, da det omtvistede domænenavn kun adskiller sig fra klagerens
domænenavn ved et ”s” til sidst, og da det er klagerens opfattelse, at dette forhold giver anledning til
forvirring blandt klagerens kunder.
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Klagenævnet finder på denne baggrund, at klageren har en naturlig kommerciel interesse i (også) at
kunne disponere over domænenavnet ”cloudserver.dk”.
Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og
anvendelsen af domænenavnet ”cloudserver.dk” involverer, herunder indklagedes interesse. Det må
indgå i denne interesseafvejning, at betegnelsen ”cloudserver” er en sammensætning af to almindelige
engelske ord ”cloud” og ”server”. Mange andre end lige netop sagens parter må derfor antages at
kunne have en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet ”cloudserver.dk”, hvilket
sekretariatets undersøgelser i sagen da også bekræfter. Endvidere må det indgå i afvejningen, at
betegnelsen ”cloudserver” på internettet ifølge sekretariatets undersøgelser ikke i særlig grad er
forbundet med klageren eller indklagede.
Domænenavnet ”cloudserver.dk” er registreret af indklagede den 12. november 2015.
Domænenavnet ”cloudserver.dk” indeholder aktuelt ikke nogen hjemmeside, og der er under sagen
ikke fremkommet oplysninger, som tyder på, at indklagede på anden vis gør brug af domænenavnet.
Indklagede er herudover registrant af et større antal domænenavne under .dk-internetdomænet, hvoraf
i hvert fald en del af disse domænenavne ikke ses at blive anvendt på nogen aktiv måde. Det fremgår
dog af sagens oplysninger, at det omtvistede domænenavn i hvert fald periodevis fra den 18. maj 2012
og til den 16. september 2017 har indeholdt en hjemmeside om cloudservere drevet af virksomheden
Thinkk IVS med bl.a. teksten ”Vi er ved at lave aftaler med diverse samarbejdspartnere og kan snart
tilbyde diverse Cloud Services”. Endvidere fremgår det, at der i Det Centrale Virksomhedsregister
ikke er registreret en virksomhed under navnet Thinkk IVS, men at virksomheden DICEPT ApS har
haft registreret (bl.a.) binavnet THINKK ApS. Den pågældende virksomhed er den 25. juni 2014
opløst efter konkurs.
Indklagede har som nævnt ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen. Klagenævnet har derfor
ikke mulighed for at vurdere, om indklagede (fortsat) har nogen reel interesse i at kunne råde over
domænenavnet ”cloudserver.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 ”cloudserver.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.
Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”cloudserver.dk” skal overføres til klageren, SERVICEPOINT A/S.
Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
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Dato: 11. januar 2022

______________
Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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