KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2022-0096
Klager:
Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Danmark
Indklagede:
Domain Development
Dept 886 43 Owston Road Carcroft
DN6 8DA Doncaster
England
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”kbballerup.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 5. april 2022 med 10 bilag (bilag 1-10).
Registreringsdato:
Indklagede har været registrant af domænenavnet ”kbballerup.dk” siden den 25. juli 2018.
Sagsfremstilling:
Klageren er en forening, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilag 10) er
registreret under navnet Kræftens Bekæmpelse (CVR-nummer 55629013) med startdato den 18. maj
1964. Foreningen er registreret under branchekode 889910 ”Foreninger, legater og fonde med
sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål”.
I klageskriftet er bl.a. anført følgende:
”Domænenavnet kbballerup.dk, som der klages over, har tidligere tilhørt Kræftens
Bekæmpelses Lokalforening i Ballerup i perioden frem til november 2018.
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I forbindelse med oprettelse af en ny Lokalforening i Ballerup under Kræftens Bekæmpelse,
blev der pr. 5. november 2018 oprettet en ny hjemmeside med domænenavnet cancerballerup.dk.
I den forbindelse blev det domænenavnet, som der klages over, straks overtaget af et firma i
England, der lever af at håndtere tæt-tilknyttede domæner til alle mulige foreninger og
virksomheder. BILAG 1.
Her er en liste med eksempler på klager vedr. domæner, som er eller har været ejet af den
virksomhed eller tilsvarende virksomheder på samme adresse, der nu ejer kbballerup.dk.
BILAG 2 og BILAG 3.
Kræftens Bekæmpelse har den 16. marts 2022 rettet henvendelse til det firma, der har overtaget
domænenavnet. Vi har bedt om at blive sat i kontakt med henholdsvis registranten, fuldmægtige
og navneserveransvarlige. Bilag 4, BILAG 5 og BILAG 6. Kræftens Bekæmpelse har ikke fået
nogen respons.
…
Domænenavnet, som der klages over, udgiver sig uretmæssigt for at være Kræftens Bekæmpelse
med blandt andet uretmæssigt brug af logo og henvisninger til Kræftens Bekæmpelses arbejde,
som Kræftens Bekæmpelse reelt ikke kan stå inde for, jf. BILAG 7 og BILAG 8. Derudover er
der en kontaktformular. BILAG 9.
I Kræftens Bekæmpelse er vi bekymret for misbrug af oplysningerne, herunder de oplysninger,
som firmaet måtte få via kontaktformularen, hvor der er et fritekstfelt. Der er derfor risiko for,
at mange slags oplysninger kan komme frem til modtageren.
Siden appellerer til kræftpatienter og pårørende, og vi har en bekymring for, at eksempelvis
følsomme personoplysninger (referencer til kræftsygdom) eller brugerens ønske om økonomisk
støtte bliver oplyst i kontaktformularen - med deraf følgende risiko for misbrug.
Samtidig er der reel risiko for, at brugere tror, de er havnet på en side under Kræftens
Bekæmpelse.”
Bilag 1 er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er
registrant af domænenavnet ”kbballerup.dk”.
DK Hostmaster har ved mail af 7. april 2022 oplyst, at indklagede har været registrant af
domænenavnet siden den 25. juli 2018.
DK Hostmaster har ved mail af 12. maj 2022 oplyst, at indklagede – udover at være registrant af
domænenavnet ”kbballerup.dk” – er registrant af følgende 141 domænenavne:
3-kirker.dk
aalborgdressageevent.dk
aarsbowlingcenter.dk
air-con.dk
alb-rul.dk

alicejuhl.dk
aohmessen.dk
as-gruppen.dk
asmussenfotografi.dk
biogasdk.dk

bjergmark.dk
blogtilskud.dk
broholmhorseshow.dk
brundlund-slot.dk
cafeeniordrup.dk
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cafek.dk
cafe-katz.dk
canetbutik.dk
casinojungle.dk
casinoleksikon.dk
ciber.dk
cm-motorsport.dk
cphlitt.dk
cykel-sport.dk
danskenetcasinoer.dk
danskfront.dk
darumsogn.dk
dmkv.dk
dof-ringkobingamt.dk
doublestone.dk
eeze.dk
el-ciga.dk
eurosteel2017.dk
festivaltours.dk
fightercenter.dk
fightnews.dk
fishbase.dk
fjordtilfjord.dk
flyvemuseum-vl.dk
forlagetdetblaahus.dk
freudselskabet.dk
frivillighedensdag.dk
futurenext.dk
fynsvaevekreds.dk
galleriaggerholm.dk
godinternetcasino.dk
goliathcasino.dk
grundlovsvaern.dk
hafniabar.dk
halsnaesbryghus.dk
handelsgymnasietribe.dk
hartr.dk
hjoerring-turistfart.dk
holebyvejr.dk
horsholm79ers.dk
hotelstrand.dk
houseofanimals.dk

hth-holstebrolobet.dk
intersporthadsundhobro.dk
ipmonopolet.dk
jesperstaun.dk
joki-music.dk
kasb.dk
ketchergalleriet.dk
keynotepictures.dk
kidsnyt.dk
koldkrig.dk
ks-webdesign.dk
laeringsteknologi.dk
lillysblomster.dk
lisegaarden-kursuscenter.dk
livecasinorank.dk
lodsen.dk
logstorsejlklub.dk
lottorank.dk
lundgaardracing.dk
lyngholt.dk
mandagsdokumentar.dk
marienlystcentret.dk
mobil-logo.dk
modeltruck-sjaelland.dk
molsridtet.dk
multiluck.dk
musicupdates.dk
nihaw.dk
nordalshk.dk
nordbykirke.dk
nordkraftfilmen.dk
novum-net.dk
nymarks-webdesign.dk
orestadrevision.dk
paprikaaalborg.dk
playerr.dk
racerc.dk
rcr.dk
ring-djursland.dk
roadbikeshop.dk
rudbjerg.dk
rudersdalteater.dk

rullehockey.dk
scatterscasino.dk
seelenfreund.dk
semaward.dk
set-sonderborg.dk
sjaeldenborger.dk
skarrevcamping.dk
skmarine.dk
smaaskridt.dk
sondagmorgen.dk
steinselskabet.dk
stjernholm-media-proshop.dk
stop-terrorkrigen.dk
strandbyskatten.dk
styrpaastoffer.dk
taform.dk
tawoo.dk
terrassenholz.dk
theunionbar.dk
thuesen-maling.dk
tigerbus.dk
torslunde-festival.dk
total-partner.dk
vaerebro.dk
vartov-arkivet.dk
vegasism.dk
vestbrand.dk
vester-led.dk
walkey.dk
wiitech.dk
ak-holstebro.dk
bbc-bowling.dk
blogguiden.dk
bmwmctt.dk
boksersport.dk
favoritsidor.dk
golfkonsulenten.dk
internetprofiler.dk
kbhsu.dk
langeseegolf.dk
lyngby-fc.dk
n-i-f-badminton.dk

Sekretariatet har ved opslag på 10 tilfældigt udvalgte af indklagedes domænenavne
(”langeseegolf.dk”, ”ak-holstebro.dk”, ”smaaskridt.dk”, ”rullehockey.dk”, ”ring-djursland.dk”,
”nordbykirke.dk”, ”brundlund-slot.dk”, ”handelsgymnasietribe.dk” og ”holebyvejr.dk”) konstateret,
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at der i fire tilfælde ikke fremkom nogen hjemmeside, at der i tre tilfælde fremkom hjemmesider, der
fremstod som vedrørende f.eks. vægttab eller en menighed, men hvor der var indsat links til onlinecasioner, og at der i tre tilfælde fremkom hjemmesider, der ikke fremstod aktive.
Bilag 2 er et udskrift fra Klagenævnet for Domænenavnes hjemmeside, hvoraf fremgår, at indklagede
siden 2019 har været part i en række sager ved nævnet.
Bilag 4-6 er en mail af 16. marts 2022 fra DK Hostmaster til klageren, hvoraf fremgår, at klageren
via DK Hostmaster har forsøgt at komme i kontakt med indklagede.
Bilag 7 er følgende udaterede skærmprint, der viser indholdet på domænenavnet ”kbballerup.dk”:

Bilag 8 og 9 er udaterede skærmprints, der viser indholdet på domænenavnet ”kbballerup.dk”. Det
fremgår heraf bl.a., at hjemmesiden på domænenavnet indeholder en kontaktformular.
Sekretariatet har ved opslag den 7. april 2022 og 12. maj 2022 konstateret, at domænenavnet
”kbballerup.dk” fremstod således:

Ved sekretariatets søgning på ”kb ballerup” den 12. maj 2022 i Google (www.google.dk) blev antallet
af søgeresultater oplyst til at være 21, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af disse
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søgeresultater vedrørte to klageren, mens ingen vedrørte indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i
øvrigt forhold af vidt forskellig karakter.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at klagerens lokalafdeling i Ballerup var registrant af domænenavnet ”kbballerup.dk” frem til
2018,
• at indklagede overtog domænenavnet ”kbballerup.dk” umiddelbart efter, at klagerens
lokalafdeling ophørte med at anvende domænenavnet,
• at indklagede anvender domænenavnet ”kbballerup.dk” på en måde, så hjemmesiden på
domænenavnet fremstår som hidrørende fra klageren, bl.a. ved at indklagede anvender klagerens
logo, og
• at indklagedes brug af domænenavnet ”kbballerup.dk” medfører risiko for misbrug, bl.a. fordi der
er en kontaktformular på hjemmesiden, hvor brugerne kan indtaste personfølsomme oplysninger i
den tro, at oplysningerne vil tilgå 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 der ikke foreligger oplysninger om, at domænenavnet ”kbballerup.dk” har kommerciel betydning
for klageren, er klagenævnet 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 er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af
klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets
forretningsorden.
Klageren, der er foreningen Kræftens Bekæmpelse, har efter det oplyste anvendt domænenavnet
”kbballerup.dk” frem til 2018 til brug for en af sin lokalafdelinger. Umiddelbart efter lokalafdelingens
ophør af at være registrant af domænenavnet ”kbballerup.dk” blev domænenavnet registreret af
indklagede, der anvender domænenavnet til en hjemmeside, der fremstår som værende klagerens,
herunder ved brug af klagerens logo. På hjemmesiden findes en kontaktformular, der skaber en
betydelig risiko for, at brugerne vil indtaste oplysninger, herunder personfølsomme oplysninger, i den
tro, at oplysningerne tilgår klageren
Klagenævnet finder på denne baggrund, at indklagedes anvendelse af det omtvistede domænenavn er
både illegitim, illoyal og stærkt misvisende. Indklagedes opretholdelse af registreringen af
domænenavnet ”kbballerup.dk” indebærer derfor en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. § 25,
stk. 1, i domæneloven.
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende
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AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”kbballerup.dk” skal overføres til klageren, Kræftens Bekæmpelse.
Overførslen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 8. juni 2022

___________________
Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Ulla Malling

Jens Schovsbo

Mette M. Andersen
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