KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2021-0285
Klager:
X-CITE ApS
Østre Alle 6
9530 Støvring
Danmark
Indklagede:
TDC A/S
Teglholmsgade 1
2450 København SV
Danmark
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”jul.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Frifindelse.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 11. november 2021 med fire bilag (bilag 1-4),
svarskrift af 22. november 2021 uden bilag, replik af 22. november 2021 med ét bilag (bilag 5) og
duplik af 23. november 2021 uden bilag.
Registreringsdato:
Domænenavnet ”jul.dk” er registreret den 31. januar 1997.
Sagsfremstilling:
Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret
under navnet X-CITE ApS (CVR-nummer 29537666) med startdato den 19. maj 2006. Selskabet har
til formål at udvikle hjemmesider, markedsføring, handel og investering, og selskabet er endvidere
registreret under branchekode ”631200 Webportaler”.
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Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at klageren siden 2012 har drevet en hjemmeside under
domænenavnet ”jule-marked.dk”. Ved opslag den 5. december 2021 i DK Hostmasters WHOISdatabase (www.dk-hostmaster.dk) fremgår det, at domænenavnet ”jule-marked.dk” er registreret den
9. oktober 2012, idet information om registranten ikke er offentligt tilgængelig.
Ved opslag den 5. december 2021 på ”jule-marked.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:

I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:
”X-Cite har pr. 9. oktober 2012 registreret domænet jule-marked.dk.
Siden 2012 har X-Cite drevet en hjemmeside på jule-marked.dk relateret til jul. I første omgang
med julemarkeder i Danmark og siden hen udvidet til flere emner indenfor jul. Der er ligeledes
fremtidige planer om yderligere indhold relateret til jul, og dermed ikke specifikt kun
julemarkeder. Domænet jul.dk vil give god mening til dette, men desværre har domænet været
registreret af TDC siden 31. januar 1997 hvor der aldrig har været indhold på domænet.
Periodevis har der været opsat redirects til forskellige undersider hos TDC eller senest
yousee.dk. Se bilag "web-archive-org.pdf" fra web.archive.org som viser 44 gemte versioner,
der alle er redirects. Se ligeledes bilag "jul-dk-yousee-dk.pdf" som viser hvad jul.dk i dag peger
på (redirect til forsiden af yousee.dk). Se desuden bilag "jule-marked-dk.pdf" som viser indhold
på julemarked.dk, hvor indhold i dag relaterer sig til jul, og ikke kun julemarkeder.’
[…]
-

X-Cite har drevet en julerelateret hjemmeside siden 9. oktober 2012 (jule-marked.dk)

-

Indholdet er mere bredt omkring juleindhold end det nuværende navn antyder (julemarked.dk) – derfor har der længe været et ønske om at registrere jul.dk i stedet
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-

jul.dk er optaget af TDC som ikke benytter domænet.

-

jul.dk har været optaget af TDC siden 31. januar 1997 og i denne periode har jul.dk enten
været tom eller redirectet til andre hjemmesider som yousee.dk”.

Ved opslag den 5. december 2021 på ”jul.dk” blev der viderestillet til ”yousee.dk”, hvoraf
sekretariatet har taget følgende kopi:

En lignende hjemmeside fremkom ved sekretariatets opslag på domænenavnet ”jul.dk” den 12.
november 2021.
Som bilag 1 (litreret af sekretariatet) har klageren fremlagt en udskrift af 20. april 2020 fra
Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen.
Bilag 2 (litreret af sekretariatet) er en udskrift fra hjemmesiden Internet Archive Wayback Machine
(www.archive.org) vedrørende domænenavnet ”jul.dk”. Af udskriften fremgår det, at domænenavnet
er arkiveret 44 gange i perioden fra den 2. december 2001 og til den 18. september 2019.
Bilag 3 (litreret af sekretariatet) er tilsyneladende et udateret skærmprint fra et opslag på
domænenavnet ”jul.dk”, der viderestiller til en hjemmeside under domænenavnet ”yousee.dk”.
Bilag 4 (litreret af sekretariatet) er tilsyneladende et udateret skærmprint fra et opslag på
domænenavnet ”jule-marked.dk”, jf. nærmere herom ovenfor under sagsfremstillingen.
I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende:
”TDC er Danmarks ældste og største tele- og medie virksomhed med brands som YouSee,
Telmore, TDC Erhverv m.fl.
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Disse brands har massive markedsføringsaktiviteter og er således en af Danmarks største
annoncører på både traditionelle og nye kanaler (outdoor, tv, print, hjemmesider og sociale
medier). En klassisk markedsføringsaktivitet kunne være en konkurrence eller julekalender,
hvor det registrerede domæne har været bragt i anvendelse.
Det er således ikke korrekt, at domænet ikke har været brugt siden 1997, hvor det blev
erhvervet.
Det har periodisk været brugt nogle år i forbindelse med opasia.dk og siden tdconline.dk til
jule-relaterede aktiviteter. Grundet GDPR-oprydning har det desværre ikke været muligt at
fremfinde dokumentation herfor.
I de tilfælde var er eksplicit lavet NOINDEX-tags,robots.txt instrukser og andre
foranstaltninger til at forhindre søgemaskine indexering af sitet, da det som en tidsbegrænset
aktivitet ikke blev vurderet som ønskeligt eller hensigtsmæssigt.
[…]
Indklagede har en legitim interesse til domænenavnet, som har været anvendt og påtænkes
fortsat anvendt af indklagede, men grundet domænenavnets natur vil det være sæson afhængigt
og ikke kontinuerligt.
Klager har forsøgt at argumentere for, at klager har mere ret til domænenavnet end indklagede.
Dette må afvises.
Det foreligger ifølge domænenavnsreglerne ikke en egentlig brugspligt.
Klager antyder, at man kan miste retten til et domænenavn baseret på længden af tid man har
haft rådighed over domænenavnet, såfremt det ikke benyttes aktivt. Dette er ikke korrekt, da
reglerne om hamstring eller warehousing af domænenavne udelukkende omfatter
domænenavne, der er registreret med videresalg for øje.
Dette er ikke i tilfældet i nærværende sag, hvorfor indklagede bør frifindes.”
I replikken har klageren anført følgende:
”TDC angiver at domænet periodisk har været brugt til julekampagner i forbindelse med
opasia.dk og tdconline.dk. Dette er sandsynligvis korrekt i form af redirects. Dvs. at domænet
periodisk har redirected til julekampagner hos opasia.dk og tdconline.dk. Der har dog ikke
været indhold direkte på domænet.
At der har været NOINDEX på domænet ændrer ikke på om websitet opfanges af
web.archive.org. Dette arkiv viser at der ikke har været indhold på domænet, men der har
ganske rigtigt i perioder været redirects.
TDC skriver at der ifølge domænenavnsreglerne ikke er en egentlig brugspligt. De skriver
desuden at længden af tid man har haft rådighed over domænenavnet, hvor det ikke benyttes
aktivt, ikke har relevans ift. retten til domænet. Her må domæneklagenævnet tage stilling til,
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om det er en korrekt påstand. Hvis TDC får medhold i dette, så kan jeg dog konkludere, at en
lang række tidligere domæneklager i så fald har haft fejlagtigt udfald. Der har været gentagne
sager, hvor den indklagede har mistet retten til et domæne med baggrund i, at domænet ikke
har været brugt.
Som reference kan jeg nævne J.nr.: 2021-0144 vedrørende domænet fodbold.dk. Da jeg
refererer til en helt konkret sag, så er det OK, at fjerne denne del fra referat, men den er vigtig
for denne sags udfald, så den er vigtig at få med i denne replik
J.nr.: 2021-0144 drejer sig ligeledes om et domæne der var ejet af TDC A/S. Domænet havde
været inaktivt i næsten 25 år, men det havde dog været brugt til fodboldrelaterede redirects.
Denne sag om jul.dk er nøjagtig samme situation. Dog har jul.dk været brugt til relevante
redirects i kortere perioder end det var tilfældet for fodbold.dk. I andre perioder har der på
jul.dk været redirects til ikkerelevante sider, som eksempelvis på nuværende tidspunkt, hvor der
er redirect til https://yousee.dk/”.
Som bilag 5 (litreret af sekretariatet) har klageren fremlagt kopi af klagenævnets afgørelse af 17.
september 2021 vedrørende domænenavnet ”fodbold.dk” (J.nr. 2021-0144).
Indklagede har i sin duplik alene anført, at klagerens replik ikke giver anledning til yderligere
bemærkninger.
Sekretariatet har ved opslag den 5. december 2021 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dkhostmaster.dk) konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”jul.dk”, der oprindeligt er
registreret den 31. januar 1997.
DK Hostmaster har ved e-mail af 12. november 2021 oplyst, at indklagede har været registrant af
domænenavnet ”jul.dk” siden den 23. november 2007, idet domænenavnet siden den 31. januar 1997
har været registreret af forskellige selskaber med forbindelse til klageren (henholdsvis Tele Danmark
Internet, TDC Internet og TDC Totalløsninger A/S).
Endvidere har DK Hostmaster ved e-mail af 26. november 2021 oplyst, at indklagede er anført som
registrant af yderligere 882 domænenavne under .dk-internetdomænet.
Ved opslag den 5. december 2021 på 10 tilfældige af indklagedes registrerede domænenavne har
sekretariatet konstateret, at der i syv tilfælde (”coopmobil.dk”, ”erhvervssupport.dk”, ”isee.dk”,
”mitkabeltv.dk”, ”wapspeed.dk”, ”tdcmarketing.dk” og ”fullrat.dk”) ingen aktiv hjemmeside
fremkom. De resterende tre domænenavne henholdsvis viderestillede til en hjemmeside under
”tdc.dk” (”adacit.dk”) og en hjemmeside under ”yousee.dk” (”youbio.dk”) samt indeholdt en loginside (”mityousee.dk”).
Ved en søgning på ”jul.dk” den 5. december 2021 på Internet Archive Wayback Machine
(www.archive.org) har sekretariatet konstateret, at indholdet på domænenavnet ”jul.dk” er arkiveret
44 gange i perioden fra den 2. december 2001 og til den 18. september 2019. Det fremgår heraf, at
det omtvistede domænenavn i hvert fald periodevis har viderestillet til hjemmesider med relation til
indklagede, herunder senest domænenavnet ”yousee.dk”. Sekretariatet har i den forbindelse taget
følgende kopi af hjemmesiden som arkiveret henholdsvis den 21. december 2004, den 24. januar 2007
og den 16. september 2019:
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Sekretariatet har ved en søgning den 5. december 2021 i Det Centrale Virksomhedsregister
(www.cvr.dk) konstateret, at der er registreret et aktieselskab under navnet TDC A/S (CVR-nummer
14773908) med startdato den 14. november 1990. Selskabets formål er at drive kommunikations-,
service-, forlags- og medievirksomhed, investering, finansiering, rådgivning, handel samt anden i
forbindelse hermed stående virksomhed, både i Danmark og i udlandet, eventuelt i form af joint
ventures med andre danske eller udenlandske selskaber. Selskabet er endvidere registreret under
branchekode ”611000 Fastnetbaseret telekommunikation” og med bibrancherne ”474200
Detailhandel med telekommunikationsudstyr”, ”612000 Trådløs telekommunikation” og ”682040
Udlejning af erhvervsejendomme”.
Ved sekretariatets søgning på ”jul” på den 5. december 2021 i Google (www.google.dk) blev antallet
af søgeresultater oplyst til at være ca. 26.900.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af
de første 50 søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne klageren eller indklagede.
Søgeresultaterne vedrørte i stedet omtale af diverse julearrangementer, julemad og juletilbud samt
andre forhold med forbindelse til julen.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at klageren siden 2012 har drevet en hjemmeside under domænenavnet ”jule-marked.dk” relateret
til julen,
• at hjemmesiden oprindeligt vedrørte julemarkeder i Danmark, men siden er udvidet med flere
emner inden for jul,
• at indholdet på domænenavnet ”jule-marked.dk” dermed er mere bredt end domænenavn antyder,
hvorfor klageren ønsker at råde over domænenavnet ”jul.dk”,
• at domænenavnet ”jul.dk” desværre er registreret af indklagede, og at der aldrig har været indhold
på domænenavnet, idet der dog har været opsat såkaldte ”redirects” til forskellige undersider hos
indklagede, senest ”yousee.dk”,
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• at det sandsynligvis er korrekt, at domænenavnet ”jul.dk” periodisk har været brugt til
julekampagner i form af redirects, men at der ikke har været indhold direkte på domænenavnet,
• at der kan peges på flere tidligere sager, hvor en indklaget har mistet retten til et domænenavn på
baggrund af manglende brug, og
• at domænenavnet ”jul.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende,
• at indklagede er Danmarks ældste og største tele- og medievirksomhed med brands som YouSee,
Telmore, TDC Erhverv m.fl.,
• at indklagede har massive markedsføringsaktiviteter og er en af Danmarks største annoncører på
både traditionelle og nye kanaler,
• at en klassisk markedsføringsaktivitet kunne være en konkurrence eller julekalender, hvor det
registrerede domænenavn har været bragt i anvendelse,
• at domænenavnet ”jul.dk” periodisk har været brugt nogle år i forbindelse med ”opasia.dk” og
siden ”tdconline.dk” til jule-relaterede aktiviteter,
• at det således ikke er korrekt, at domænenavnet ”jul.dk” ikke har været brugt af indklagede siden
1997, hvor det blev erhvervet,
• at indklagede har en legitim interesse i domænenavnet ”jul.dk”, som har været anvendt og fortsat
påtænkes anvendt af indklagede,
• at indklagedes brug af domænenavnet ”jul.dk” grundet domænenavnets natur dog vil være
sæsonafhængigt og ikke kontinuerligt,
• at indklagede gør opmærksom på, at der ifølge domænenavnsreglerne ikke foreligger en egentlig
brugspligt, og
• at domænenavnet ”jul.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.
Nævnets bemærkninger:
Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af
domænenavnet ”jul.dk.dk” har tilsidesat § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om
internetdomæner (domæneloven), om god domænenavnsskik. 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 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:
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”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 anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret
under navnet X-CITE ApS med startdato den 19. maj 2006. Herudover fremgår det af sagens
oplysninger bl.a., at klageren aktuelt anvender domænenavnet ”jule-marked.dk” i forbindelse med en
hjemmeside omhandlende bl.a. julemarkeder. Klageren ønsker at kunne råde over domænenavnet
”jul.dk”, da indholdet på klagerens domænenavn ”jule-marked.dk” allerede er bredere end dette
domænenavn antyder.
Klagenævnet finder på denne baggrund, at klageren har en naturlig, kommerciel interesse i at kunne
anvende det omtvistede domænenavn.
Denne interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og
anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne
interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”jul.dk” består af et almindeligt
dansk ord. Hertil kommer, at domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes af mange andre end lige
netop sagens parter, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen også tyder på. Endvidere viser
sekretariatets undersøgelser i sagen, at betegnelsen ”jul” på internettet ikke ses at være særligt
forbundet med hverken klageren eller indklagede.
Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede på nuværende tidspunkt anvender domænenavnet
”jul.dk” til at viderestille til domænenavnet ”yousee.dk”, hvorfra der sker markedsføring af bredbånd,
tv og mobil-produkter.
Indklagede har over for klagenævnet oplyst bl.a., at domænenavnet ”jul.dk” har været brugt periodisk
gennem nogle år i forbindelse med ”opasia.dk” og efterfølgende ”tdconline.dk” til jule-relaterede
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markedsføringsaktiviteter. Desuden har indklagede oplyst, at domænenavnet ”jul.dk” fortsat
påtænkes anvendt af indklagede. Indklagedes oplysninger om den tidligere anvendelse af
domænenavnet ”jul.dk” i forbindelse med jule-specifikke aktiviteter understøttes for så vidt af
oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), hvorefter det omtvistede
domænenavn i hvert fald på to konkrete tidspunkter i 2004 og 2007 har viderestillet til en hjemmeside
med juleindhold, herunder et julekalenderspil for julen 2006.
Der er samlet set efter klagenævnets opfattelse, som sagen foreligger oplyst, ikke grundlag for at
fastslå, at indklagede ikke har en loyal interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet
”jul.dk”. Klagenævnet har herved lagt vægt på navnlig indklagedes aktuelle brug af domænenavnet i
forbindelse med viderestilling til indklagedes hjemmeside under domænenavnet ”yousee.dk” i
kombination med oplysningerne om den tidligere anvendelse af domænenavnet til specifikke
juleaktiviteter. Herudover har nævnet lagt vægt på oplysningerne fra indklagede om, at indklagede
fortsat påtænker at anvende domænenavnet. Det ændrer ikke ved denne vurdering, at indklagede
ifølge oplysninger fra DK Hostmaster er registrant af et meget stort antal yderligere domænenavne
under .dk-internetdomænet.
Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende
tidspunkt, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”jul.dk”
væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes
fastholdelse af registreringen af det omtvistede domænenavn ikke indebærer en overtrædelse af
domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik.
Da der ikke er tilvejebragt oplysninger i sagen, som giver klagenævnet anledning til at antage, at
indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”jul.dk” i øvrigt skulle
være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har
været først i tid med hensyn til at lade det pågældende domænenavn registrere, træffer klagenævnet
herefter følgende
AFGØRELSE
Der kan ikke gives klageren, X-CITE ApS, medhold.
Dato: 11. januar 2022

___________________
Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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