KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2021-0309
Klager:
Foreningen Grøn Omstilling
c/o Pia Halldorsson
Svend Trøsts Vej 6, 2. tv.
1912 Frederiksberg C
Danmark
Indklagede:
Jeppe Bang Schou Jensen
Tornbjergvej 25
Ejby
4130 Viby Sjælland
Danmark
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”idaauken.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 12. december 2021 med fem bilag (bilag 1-5).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”idaauken.dk” er registreret den 18. april 2018.
Sagsfremstilling:
Klageren er en frivillig forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret
under navnet Foreningen Grøn Omstilling (CVR-nummer 35918906) med startdato den 13. august
2014. I perioden fra den 13. august 2014 og til den 1. juni 2016 var foreningen registreret under
navnet Ida Auken kampagne. Foreningen er endvidere registreret under branchekode ”949900 Andre
organisationer og foreninger i.a.n.”
I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:
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”Foreningen Grøn omstilling er en forening, der står bag Ida Aukens kampagne i forbindelse
med Folketingsvalg. Nuværende registrant har oprettet domænet, men er ikke længere aktiv i
foreningen og ønsker ikke at overdrage det til foreningen, der er repræsenteret af undertegnede.
[…]
Registrant er ikke længere med i foreningen. Foreningen har i 2019, 2020 og 2021 betalt
ventelistegebyr.”
Som bilag 1 (litreret af sekretariatet) har klageren fremlagt en faktura af 1. marts 2021 stilet til Ida
Auken vedrørende ventelistefornyelse til domænenavnet ”idaauken.dk” for perioden fra den 1. april
2021 og til den 31. marts 2022.
Bilag 2 og 3 (litreret af sekretariatet) er en faktura af 1. marts 2020 stilet til Ida Auken vedrørende
ventelistefornyelse til domænenavnet ”idaauken.dk” for perioden fra den 1. april 2020 og til den 31.
marts 2021.
Bilag 4 (litreret af sekretariatet) er en udskrift af 12. december 2021 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende
klageren, jf. nærmere herom oven for under sagsfremstillingen.
Bilag 5 (litreret af sekretariatet) er kopi af en e-mailkorrespondance mellem klageren v/ Pia
Halldorsson og Ida Auken. Af korrespondancen fremgår det bl.a., at klageren ved e-mail af 23.
december 2021 anmoder Ida Auken om at bekræfte, at hun ønsker domænenavnet ”idaauken.dk”
overført til klageren, hvilket bekræftes af Ida Auken ved e-mail af 7. januar 2022.
Ved opslag den 12. januar 2022 på ”idaauken.dk” blev der viderestillet til domænenavnet
”youtube.com”, hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi:
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Ved fornyet opslag den 6. februar 2022 på ”idaauken.dk” har sekretariatet konstateret, at der ikke
fremkom nogen hjemmeside.
Sekretariatet har ved opslag den 6. februar 2022 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dkhostmaster.dk) konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”idaauken.dk”, der er
oprettet den 15. september 2014.
DK Hostmaster har ved e-mail af 12. januar 2022 oplyst, at indklagede har været registrant af
domænenavnet ”idaauken.dk” siden den 18. april 2018.
Endvidere har DK Hostmaster ved e-mail af 13. januar 2022 oplyst, at indklagede har opsagt sin aftale
med DK Hostmaster om brugsret til domænenavnet og at domænenavnet derfor nu er suspenderet,
idet sletning ikke vil blive effektueret før nærværende klagesag er afgjort.
Sekretariatet har ved en søgning på ”idaauken.dk” den 6. februar 2022 på hjemmesiden Internet
Archive Wayback Machine (www.archive.org) konstateret, at indholdet på domænenavnet
”idaauken.dk” er arkiveret i alt 139 gange i perioden fra den 7. februar 2005 og til den 7. december
2021. Det fremgår heraf bl.a., at det omtvistede domænenavn i tiden efter den 15. september 2014 i
hvert periodevis fra den 28. oktober 2016 og til den 15. august 2020 har indeholdt en blog om bl.a.
politikeren Ida Auken og en hjemmeside for politikeren Ida Auken. Sekretariatet har taget følgende
kopi af hjemmesiden som arkiveret den 15. august 2020:

Ved en søgning i Google (www.google.dk) den 6. februar 2022 på ”ida auken” blev antallet af
søgeresultater oplyst til at være ca. 87.800, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de
første 50 søgeresultater vedrørte samtlige af søgeresultaterne folketingsmedlemmet Ida Auken og
hendes politiske virke.
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Ved sekretariatets opslag på Danmarks Statistiks hjemmeside (www.dst.dk) den 6. februar 2022
fremgår det, at 56 personer pr. 1. januar 2022 bærer efternavnet ”Auken” og to eller færre personer
navnet Ida Auken.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
 at klageren under navnet Foreningen Grøn Omstilling står bag Ida Aukens kampagne i forbindelse
med folketingsvalg,
 at indklagede har oprettet domænenavnet ”idaauken.dk”, men at indklagede ikke længere er aktiv
i klagerens forening,
 at indklagede ikke ønsker at overdrage domænenavnet ”idaauken.dk” til klageren, selvom
indklagede ikke længere er med i foreningen,
 at klageren i 2019, 2020 og 2021 har betalt ventelistegebyr til DK Hostmaster vedrørende
domænenavnet ”idaauken.dk”, og
 at domænenavnet ”idaauken.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:
Da det må antages, at domænenavnet ”idaauken.dk” i hvert fald ikke har erhvervsmæssig betydning
for klageren, 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).
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.
Klageren har som begrundelse for sin påstand om overførsel af domænenavnet ”idaauken.dk” anført,
at det omtvistede domænenavn er oprettet af indklagede, og at indklagede ikke længere er en del af
klagerens forening.
Klagenævnet har forstået klageren således, at domænenavnet ”idaauken.dk” er registreret af
indklagede på foranledning af klageren.
Som nævnt har indklagede ikke svaret i sagen, hvorfor klagenævnet bevismæssigt lægger til grund,
at indklagede har registreret domænenavnet efter aftale med klageren og til brug for klagerens virke.
Nævnet lægger således til grund, at indklagedes registrering af domænenavnet er foretaget efter
fuldmagt fra klageren. Dette understøttes efter nævnets opfattelse af det forhold, at domænenavnet
”idaauken.dk”, i hvert fald som hjemmesiden fremstod arkiveret den 15. august 2020 hos Internet
Archive Wayback Machine (www.archive.org), har indeholdt en hjemmeside for politikeren Ida
Auken. Herudover har klageren oplyst bl.a., at klageren står bag Ida Aukens kampagne i forbindelse
med folketingsvalg, og klageren har desuden fremlagt en e-mailkorrespondance, hvori Ida Auken
bekræfter, at hun ønsker domænenavnet ”idaauken.dk” overført til klageren (jf. bilag 5).
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På denne baggrund finder klagenævnet, at indklagedes nægtelse af at efterkomme klagerens
anmodning om at få overdraget domænenavnet ”idaauken.dk” til sig indebærer en overtrædelse af
god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven.
Klagenævnet finder herefter ikke anledning til at foretage en vurdering af, hvorvidt registreringen
også kan være retsstridig i medføre af andre regler, herunder bl.a. navnelovens § 27.
Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”idaauken.dk” skal overføres til klageren, Foreningen Grøn
Omstilling. Overførslen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 24. marts 2022.

___________________
Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo

Mette M. Andersen

Ulla Malling
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