KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2022-0112
Klager:
KØBENHAVNS KOMMUNE
Borups Allé 177
2400 København NV
Danmark
Indklagede:
Seolead
Jarzebinowa 50
26-065 PIEKOSZOW
Polen
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”kraeftcenter-kbh.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har taget bekræftende til genmæle over for klagerens påstand.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 21. april 2022 med ét bilag (bilag 1) og svarskrift
af 26. april 2022 uden bilag.
Registreringsdato:
Domænenavnet ”kraeftcenter-kbh.dk” er registreret den 7. august 2021.
Sagsfremstilling:
Klager er en kommune, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret under
navnet KØBENHAVNS KOMMUNE (CVR-nummer 64942212) med startdato den 27. maj 1964.
Kommunen er endvidere registreret under branchekode ”841100 Generelle offentlige tjenester” og
med bibrancherne ”881010 Hjemmehjælp”, ”781000 Arbejdsformidlingskontorer” og ”682040
Udlejning af erhvervsejendomme”. Som P-enhed under kommunen er bl.a. registreret Koncern IT (Pnummer 1024029987).
I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:
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”Center for Kræft og Sundhed havde før 2019 en hjemmeside, som de selv stod for og med et
selvstændigt .dk-domæne: www.kraeftcenter-kbh.dk.
I 2019 rykkede vi deres hjemmeside ind på kommunens daværende multisite-platform på en ny
adresse: kraeft.kk.dk. I den forbindelse blev domænet kraeftcenter-kbh.dk nedlagt.
Nu har en virksomhed/person i Polen overtaget domænet, hvor de misbruger centrets navn og
publicerer artikler om kræft. Sitets formål ser ud til at være enten phishing eller trafik-annonceoptimering.
Sitet ligger ret højt i en google-søgning og der er risiko for at borgere bliver foranlediget til at
tro at det handler om valid information om kræftbehandling fra Københavns Kommune.
(Center for Kræft og Sundhed er en institution i Københavns Kommune, der genoptræner
borgere efter kræftforløb og tilbyder rådgivning om kræft i samarbejde med Kræftens
Bekæmpelse.)
[…]
Som I ved selvsyn kan konstatere, kan man nemt vildledes til at tro, at navnet er en legitim
repræsentation af KK's Kræftcenter.”
Som bilag 1 (litreret af sekretariatet) har klageren fremlagt en udskrift af 8. april 2022 fra
Erhvervsstyrelsen vedrørende Københavns Kommune, jf. nærmere herom ovenfor i
sagsfremstillingen.
Ved opslag den 25. april 2022 på ”kraeftcenter-kbh.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:
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Ved et fornyet opslag den 30. maj 2022 på ”kraeftcenter-kbh.dk” har sekretariatet konstateret, at der
ikke fremkom nogen hjemmeside.
I svarskriftet har indklagede anført følgende:
”Domain has been registred with automatic system. We use this domain only for SEO without
any additional intention. Website has been blocked and content will be replaced in near future.
It's automatic AI content.
If the company want this domain back I'm open to give it back so thay can use it.”
Ved brev af 27. april 2022, som blev sendt til indklagede gennem klagenævnets sagsportal, anmodede
sekretariatet indklagede om at underskrive og returnere en overdragelseserklæring vedrørende det
omhandlede domænenavn. I brevet er det anført, at der vil blive truffet afgørelse i klagesagen på
baggrund af de fremlagte dokumenter, såfremt overdragelseserklæringen ikke er modtaget senest den
5. maj 2022.
Sekretariatet har ikke modtaget den nævnte overdragelseserklæring i underskrevet stand fra
indklagede.
Ved opslag den 30. maj 2022 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) har
sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn
”kraeftcenter-kbh.dk”.
DK Hostmaster har ved e-mail af 10. marts 2022 oplyst, at indklagede har været registrant af
domænenavnet ”kraeftcenter-kbh.dk” siden den 7. august 2021.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at Center for Kræft og Sundhed – en institution under klageren – før 2019 drev en hjemmeside på
domænenavnet ”kraeftcenter-kbh.dk”,
• at hjemmesiden i 2019 blev rykket over på klagerens daværende multisite-platform, hvorfor
domænenavnet ”kraeftcenter-kbh.dk” blev opgivet,
• at en tredjepart i Polen nu har overtaget domænenavnet ”kraeftcenter-kbh.dk”, hvor centrets navn
misbruges i forbindelse med artikler om kræft,
• at hjemmesidens formål ser ud til at være enten phishing eller trafik-annonce-optimering,
• at hjemmesiden ligger ret højt placeret i en Google-søgning, hvorved der er en risiko for, at borgere
foranlediges til at tro, at det handler om valid information om kræftbehandling fra Københavns
Kommune, og
• at domænenavnet ”kraeftcenter-kbh.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har taget bekræftende til genmæle over for klagerens påstand.
Nævnets bemærkninger:
Da det efter det oplyste må lægges til grund, at domænenavnet ”kraeftcenter-kbh.dk” ikke har
kommerciel betydning for klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer
3

henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om
internetdomæner (domæneloven).
Indklagede har ved svarskriftet taget bekræftende til genmæle over for klagerens påstand om, at
registreringen af domænenavnet ”kraeftcenter-kbh.dk” skal overføres til klageren. Indklagede har
imidlertid ikke, til trods for sekretariatets opfordring hertil, underskrevet og indsendt
overdragelseserklæring vedrørende domænenavnet.
Klagenævnet finder, at indklagede ved under de foreliggende omstændigheder at undlade at medvirke
til at overføre domænenavnet ”kraeftcenter-kbh.dk” til klageren har handlet i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Denne bestemmelse har følgende ordlyd:
”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god
domænenavnsskik.”
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”kraeftcenter-kbh.dk” skal overføres til klageren, KØBENHAVNS
KOMMUNE. Overførslen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 4. juli 2022

___________________
Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo

Ulla Malling

Mette M. Andersen
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