KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2022-0033
Klager:
Dennis Sørensen
Vestergaardsvangen 125
8260 Viby J
Danmark
Indklagede:
2YOU
Skovhøj 16, 1TV
8361 Hasselager
Danmark
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”mixmax.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 4. februar 2022 uden bilag.
Registreringsdato:
Domænenavnet ”mixmax.dk” er registreret den 15. januar 2003.
Sagsfremstilling:
I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:
”Skulle for nylig ændre navneserver på mit domæne og fandt i den forbindelse ud af, at det ikke
var muligt da jeg kun står som ”betaler” på domænet.
Skrev om problematikken til DK Hostmaster og anmodet om at få ændret registrant/fuldmægtig
på mit eget domæne mixmax.dk, hvor jeg ved en fejl kun står som ”betaler”. De har
efterfølgende sendt følgende svar.
___________________________________________
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Tak for din henvendelse.
Jeg kan se, at domænet er registreret i firmaet " 2YOU ", hvortil der ved oprettelse af domænet
ikke er registreret et CVR-nr. til firmaet.
Jeg har forsøgt at søge på 2YOU inde på CVR-registreret, men hvis man gør dette, så kommer
der flere forskellige firmaer frem, hvor vi ikke kan afgøre, hvilket firma det tilhører.
Dermed kan vi ikke med sikkerhed konstatere, hvilket firma domænet tilhører, og vi kan derfor
ikke foretage rettelser på kontoen hos os, idet oplysningerne vedrørende firmaet ikke kan blive
fremskaffet.
Såfremt du mener at have retten til domænenavnet, spå kan du starte en klagesag via:
https://www.domaeneklager.dk/
De er nedsat til at vejlede i tvister for .dk domænenavne.
Via denne side kan du argumentere for, at du har brugsretten til domænet.
Vi har i kundeservice ikke mulighed for at beslutte, om hvorvidt et firma eller privatperson har
mere eller mindre ret til et domæne.
[…]
Jeg ønsker at få ændret mine kontaktoplysninger på Registrant/Fuldmægtig til den adresse jeg
har i dag som betaler. Da jeg ikke bor på den gamle adresse og ikke har den gamle e-mail
mere, kan jeg ikke få adgang og selv ændre det.
Jeg har købt og ejet domænet siden 2003 som privatperson, har i tidernes morgen ved en fejl
skrevet 2YOU som firmanavn, men der er ikke et firma eller cvr-nr, tilknyttet domænet.
Som i kan se er det samme mobilnummer der er tilknyttet de forskellige roller.
Opsummering:
Domænet mixmax.dk er købt og ejet af mig siden 2003, grundet en fejl/misforståelse fra min
side har jeg for år tilbage ikke været opmærksom på at jeg ikke også stod som
registrant/fuldmægtig.”
Ved opslag den 9. februar 2022 på ”mixmax.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:
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Ved fornyet opslag den 21. marts 2022 på domænenavnet ”mixmax.dk” har sekretariatet konstateret,
at der ikke fremkom nogen hjemmeside.
Sekretariatet har ved opslag den 21. marts 2022 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dkhostmaster.dk) konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”mixmax.dk”.
DK Hostmaster har ved e-mail af 9. februar 2022 oplyst, at indklagede har været registrant af
domænenavnet ”mixmax.dk” siden den 15. januar 2003.
Endvidere har DK Hostmaster ved e-mail af 10. marts 2022 om betalingsoplysningerne vedrørende
domænenavnet ”mixmax.dk” oplyst, at domænenavnet er tilknyttet følgende betaler, der har været
knyttet som betaler siden registreringen af domænenavnet:
”2YOU
Att. Dennis Sylvester Sørensen
Vestergårdsvangen 125
8260 Viby J
E-mail [udeladt]@mixmax.dk”
Sekretariatet har ved en søgning på ”mixmax.dk” den 21. marts 2022 på hjemmesiden Internet
Archive Wayback Machine (www.archive.org) konstateret, at indholdet på domænenavnet
”mixmax.dk” er arkiveret i alt 99 gange i perioden fra den 2. april 2003 og til den 18. december 2021.
Det fremgår heraf, at det omtvistede domænenavn periodevis i perioden fra den 24. juni 2003 og til
den 6. august 2018 har indeholdt eller viderestillet til hjemmesider med erotisk indhold og reklamer.
Ved sekretariatets søgning på ”mixmax” den 21. marts 2022 i Google (www.google.dk) blev antallet
af søgeresultater oplyst til at være ca. 8.550, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de
første 50 søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne hverken klageren eller indklagede.
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Søgeresultaterne vedrørte i stedet bl.a. Mixmax, der markedsføres som ”the #1 Sales Engagement
Platform for Gmail”, en rumdeler/skærmvæg med navnet MixMax, børnespil og flere virksomheder,
hvori MixMax tilsyneladende indgår i virksomhedsnavnet.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at klageren for nylig skulle ændre navneserver på domænenavnet ”mixmax.dk” og i den
forbindelse fandt ud af, at det ikke var muligt, da han kun står som betaler for domænenavnet,
• at klageren ikke selv kan ændre kontaktoplysningerne på registrant/fuldmægtig, da klageren bl.a.
ikke længere har adgang til den oplyste e-mailadresse,
• at klageren forgæves har taget kontakt til DK Hostmaster om problematikken og anmodet om at
få ændret registrant/fuldmægtig,
• at klageren har registreret domænenavnet ”mixmax.dk” siden 2003 som privatperson, men ved en
fejl har fået skrevet 2YOU som firmanavn, selvom der ikke er noget firma eller CVR-nummer
tilknyttet domænenavnet,
• at klageren fremover selv ønsker at stå som registrant/fuldmægtig i forhold til det omtvistede
domænenavn, og
• at domænenavnet ”mixmax.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen.
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.
Det fremgår af oplysninger fra DK Hostmaster, at domænenavnet ”mixmax.dk” er registreret den 15.
januar 2003 af indklagede, som fortsat er anført som registrant af det omtvistede domænenavn.
Klageren har overfor klagenævnet anført bl.a., at klageren registrerede domænenavnet ”mixmax.dk”
i 2003, og at klageren i den forbindelse ved en fejl har angivet 2YOU som registrant/fuldmægtig,
selvom der ikke er noget firma eller CVR-nummer tilknyttet det omtvistede domænenavn. Endvidere
er det anført, at klageren står som betaler for domænenavnet ”mixmax.dk”, og at klageren ikke har
mulighed for selv at ændre registrantoplysningerne, bl.a. henset til at klageren ikke længere har
adgang til den oplyste e-mailadresse.
Ifølge oplysninger fra DK Hostmaster er ”2YOU, att. Dennis Sylvester Sørensen” tilknyttet
domænenavnet ”mixmax.dk” som betaler for domænenavnet. Betaler er registreret under samme
adresse, som klageren har oplyst over for klagenævnet.
Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. 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 anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse.
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Klagenævnet lægger herefter bevismæssigt til grund, at klageren er den egentlige indehaver af
brugsretten til domænenavnet ”mixmax.dk” på trods af de formelle registreringsforhold, hvorfor
klageren kan kræve registreringen af domænenavnet overført til sig.
Indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn udgør derfor en overtrædelse af god
domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner
(domæneloven).
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende:

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”mixmax.dk” skal overføres til klageren, Dennis Sørensen.
Overførslen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 26. april 2022

___________________
Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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