KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2022-0104
Klager:
Jan Richter-Friis
44 Trewince Road
SW20 8RD London
UK
Indklagede:
JAN RICHTER-FRIIS ApS
c/o BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSA
Fiolstræde 44, 3. th.
1171 København K
Danmark
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”jrf.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 1. april 2022 med ét bilag (bilag 1).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”jrf.dk” er registreret den 14. november 2000.
Sagsfremstilling:
I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:
”Er havnet i en prekær situation fordi jeg kun har et personligt NemID og ikke noget NemID
tilknyttet mit firma.
Jeg vil gerne have mit domæne flyttet fra DK Hostmaster til one.com.
Men det er kun muligt hvis jeg kan logge ind på DK Hostmaster med et firma NemID for at få
et Auth. ID der skal bruges i forbindelse med flytning.
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Har lige betalt for de næste 12 måneder, så det haster ikke.
[…]
Fordi jeg både er klager og indklagede.
Det er tosset at DK hostmaster ikke kan løse problemet og at de foreslår at jeg henvender mig
til jeres klagenævn.
Spild af tid, men DK hostmaster hævder det er et spørgsmål om sikkerhed.”
Som bilag 1 (litreret af sekretariatet) har klageren fremlagt kopi af en kvittering dateret den 31. marts
2022 fra DK Hostmaster. Af kvitteringen, der er stilet til JAN RICHTER-FRIIS ApS, fremgår det, at
der er betalt periodegebyr for domænenavnet ”jrf.dk” vedrørende perioden fra den 1. januar 2022 til
den 31. december 2022.
Ved opslag den 12. maj 2022 på ”jrf.dk” blev sekretariatet viderestillet til ”richter-friis.com”, hvoraf
der er taget følgende kopi:

En lignende hjemmeside fremkom ved sekretariatets opslag på ”jrf.dk” den 4. april 2022.
Sekretariatet har ved opslag den 12. maj 2022 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dkhostmaster.dk) konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”jrf.dk”.
DK Hostmaster har ved e-mail af 4. april 2022 oplyst, at indklagede har været registrant af
domænenavnet ”jrf.dk” siden den 14. november 2000.
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Endvidere har DK Hostmaster oplyst, at indklagede som registrant har oplyst e-mailadressen
[udeladt]@jrf.dk, der er identisk med den e-mailadresse, som indklagede har oplyst over for
klagenævnet i forbindelse med nærværende klagesag.
Ved opslag den 13. maj 2022 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) har sekretariatet
konstateret, at der er registreret et anpartsselskab under navnet JAN RICHTER-FRIIS ApS (CVRnummer 81820228) med startdato den 15. marts 1977. Selskabets formål er at drive virksomhed
indenfor service, handel og industri og anden dermed i forbindelse stående virksomhed, og selskabet
er endvidere registreret under branchekode ”731110 Reklamebureauer”. Selskabets direktion består
af Jan Finn Richter-Friis, der også er registreret som legal og reel i selskabet.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at klageren ønsker sit domænenavn ”jrf.dk” flyttet fra DK Hostmaster til one.com, men at dette
kun er muligt, hvis klageren kan logge ind på DK Hostmaster med et firma NemID,
• at klageren er havnet i en prekær situation, da klageren alene har et personligt NemID og ikke
noget firma NemID,
• at klageren finder det utilfredsstillende, at DK Hostmaster ikke kan løse problemet, men henviser
til klagenævnet, og
• at domænenavnet ”jrf.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen.
Nævnets bemærkninger:
Indklagede, JAN RICHTER-FRIIS ApS, 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 ”jrf.dk” er registreret i november
2000 af indklagede, som fortsat er anført som registrant af det omtvistede domænenavn.
Af sagens oplysninger fremgår desuden, at domænenavnet ”jrf.dk” på nuværende tidspunkt
viderestiller til domænenavnet ”richter-friis.com”, der indeholder en hjemmeside for Director of
Photography, Jan Richter-Friis.
Klageren, Jan Richter-Friis, har oplyst bl.a., at klageren ønsker at flytte domænenavnet ”jrf.dk” fra
DK Hostmaster til one.com, men at dette kun er muligt, hvis klageren er i besiddelse af et firma
NemID, hvilket ikke er tilfældet. Klageren, der alene er i besiddelse af et personligt NemID, ønsker
på den baggrund domænenavnet ”jrf.dk” overført til sig fra indklagede gennem klagenævnet, idet DK
Hostmaster ikke har kunnet være behjælpelig.
Ifølge oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister er Jan Finn Richter-Friis registreret som
direktør i Jan RICHTER-FRIIS ApS, ligesom Jan Finn Richter-Friis er registreret som legal og reel
ejer i selskabet.
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Efter oplysningerne i sagen er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og værdi
for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”jrf.dk”. Den
interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, må derfor føre
til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god
domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende:

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”jrf.dk” skal overføres til klageren, Jan Richter-Friis. Overførslen
skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 8. juni 2022

___________________
Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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