KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2022-0113
Klager:
NYX SYSTEMS ApS
Artillerivej 86, 2.
2300 København S
Danmark
Indklagede:
Julius Nørbo
Sletvej 41, 1.
8310 Tranbjerg J
Danmark
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”nyx.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Frifindelse.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 11. april 2022 med seks bilag (bilag 1-6) og
svarskrift af 13. april 2022 med fem bilag (bilag A-E).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”nyx.dk” er registreret den 19. februar 2001.
Sagsfremstilling:
Klager er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret under
navnet NYX SYSTEMS ApS (CVR-nummer 36201215) med startdato den 23. september 2014.
Selskabets formål er salg og udvikling af software til computere, tablets samt telefoner og service i
forbindelse hermed. Endvidere er selskabet registreret under branchekode ”582900 Anden udgivelse
af software” og med bibranchen ”620900 Anden it-servicevirksomhed”.
Ifølge klageskriftet anvender klageren domænenavnet ”nyxapp.dk” til at viderestille til en
hjemmeside på domænenavnet ”nyxapp.net”. Ved opslag den 30. maj 2022 i DK Hostmasters
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WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) fremgår det, at domænenavnet ”nyxapp.dk” er registreret
den 2. maj 2016, og at domænenavnet er registreret af klageren.
Ved opslag den 30. maj 2022 på ”nyxapp.dk” blev sekretariatet viderestillet til ”nyxapp.net”, hvoraf
der er taget følgende kopi:

I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:
”Vi ejer appen Nyx, som er en nattelivsplatform, der bliver brugt af størstedelen af danske
natklubber og diskoteker. Vores nuværende domæne er nyxapp.net og nyxapp.dk, som vi hoster
vores platform fra.
Domænet nyx.dk viderestiller til birgitte-norbo.dk, som intet indhold har. nyx.dk har været
registreret siden 2001 men har, jvf. Wayback-machine, ikke haft indhold relevant for Nyxnavnet siden oktober 2019. Siden har som minimum stået "tom" siden september 2020. Dette
er dokumenteret i de to udtræk fra Wayback-machine, der er vedhæftet som PDF. Det ene er
fra februar 2019 og viser en konsulentvirksomhed ved navn NyX, det andet er fra september
2020 og viser den omtalte tomme Wordpress-blog.
Vores virksomhed, branded som Nyx, er registreret under Nyx Systems ApS med CVR-nummer
36201215. Virksomheden har været aktiv siden 2014 og har altid anvendt Nyx som navn
udadtil. Vores nuværende webside kan findes på nyxapp.net (hvortil nyxapp.dk også
viderestiller).
På den tidligere version af nyx.dk fra før februar 2019 fremgår intet CVR-nummer eller andet
dokumentation for, at virksomheden skulle være legitim, og en søgning i CVR-registeret viser,
at virksomheden, som matcher med navn og adresse (NyX Cooperation IVS, CVR 37256080)
blev tvangsopløst d. 9. marts 2020. Se vedhæftet PDF fra CVR.
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[…]
I kraft af vores relativt store markedsandel og stort antal brugere (over 250.000 bruger vores
app), vil vi gerne have kontrol over domænet nyx.dk til vores danske kunder. Pt. bruges
domænet ikke til noget, men redirecter til en Wordpress-template uden indhold på
https://birgitte-norbo.dk - hvilket ingen mening giver og ingen relation har til navnet Nyx. Se
vedhæftet PDF.
Det er forvirrende for brugere af vores app, som ofte blot søger på Nyx eller skriver nyx.dk
eller nyx.com for at finde vores platform.
Da virksomheden NyX Cooperation IVS (der antageligvis har været ejer af domænet) er
tvangsopløst og ikke anvender branded Nyx længere, ser vi det kun rimeligt at domænet
overdrages til os.”
Som bilag 1 (litreret af sekretariatet) har klageren fremlagt en udskrift af 11. april 2022 fra
Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen.
Bilag 2 (litreret af sekretariatet) er en udskrift af 11. april 2022 fra domænenavnet ”birgitte-norbo.dk”,
hvoraf det fremgår, at domænenavnet indeholder en WordPress-blog uden noget egentligt indhold,
jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen.
Bilag 3 (litreret af sekretariatet) er følgende udskrift fra Internet Archive Wayback Machine
(www.archive.org) vedrørende domænenavnet ”nyx.dk”:

Bilag 4 (litreret af sekretariatet) er tilsyneladende en udateret udskrift vedrørende domænenavnet
”nyx.dk”, der ses at indeholde en WordPress-blog uden noget egentligt indhold.
Bilag 5 (litreret af sekretariatet) er et skærmprint fra et udateret opslag på domænenavnet
”nyxapp.net”.
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Bilag 6 (litreret af sekretariatet) er en udskrift af 11. april 2022 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende
iværksætterselskabet NyX Cooperation IVS (CVR-nummer 37256080) med startdato den 26.
november 2015 og ophørsdato den 12. februar 2020. Af udskriften fremgår det bl.a., at virksomheden
er blevet tvangsopløst, og at virksomhedens formål har været konsulentvirksomhed. Virksomheden
har endvidere været registreret under branchekode ”702200 Virksomhedsrådgivning og anden
rådgivning om driftsledelse”.
Ved opslag den 30. maj 2022 på ”nyx.dk” blev sekretariatet viderestillet til ”birgitte-norbo.dk”,
hvoraf der er taget følgende kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved sekretariatets opslag
den 12. april 2022:

I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende:
”Nyx.dk blev etableret i 2001 som et resultat af at den daværende regering ønskede en platform
for samarbejde/videnudvikling mellem kultur og erhverv. Kultur- og Erhvervsministeriet
bevilgede i årene 2001 – 2003 sammenlagt 18 mio. kroner til det formål. Efterfølgende blev der
indhentet yderligere EU-midler og regionale erhvervsstøttemidler, så i alt er der investeret
offentlige beløb svarende til 60 mio. kroner som NyX har varetaget projekter for frem til 2019.
Det har resulteret i en stor videnbank og et internationalt netværk, som selskabet bag NyX, J
& B Nørbo ApS cvr. 21720305, varetager kontakten til.
Navnet indeholder Ny X – altså det krydsfelt som kan opstå mellem kultur og erhverv – og som
kan skabe det nye/innovative. NyX har udgivet 5 manualer for blandt andet opbygning af
partnerskaber mellem kultur og erhverv. (Kulturpartner er aktuelt tilgængelig på
Kulturministeriets hjemmeside Bilag E) samt stået for kortlægninger for regionale
erhvervskontorer af de kreative erhverv. Derigennem er der skabt et stort netværk, som både
efterspørger eksemplarer af udarbejdet materiale samt har konkrete konsulentopgaver. så NyX
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er et varemærke der er kendt indenfor den kundekreds der efterspørger samarbejde mellem
kultur og erhverv.
J & B Nørbo ApS, der varetager NyX’s opgaver, er en konsulentvirksomhed, der leverer
ydelser, baseret på det netværk der er opbygget gennem NyX og hvor kunderne henvender sig
qua tidligere samarbejder. Det er derfor essentielt for den fortsatte drift af
konsulentvirksomheden, at kunderne kan kontakte os gennem eks. [udeladt]@nyx.dk, hvor
Julius Nørbo har været gennemgående kontaktperson siden 2001.
Domænet nyx.dk har aldrig været ejet af NyX Cooperation IVS, CVR 37256080, som fremført
af klageren, men derimod i hele perioden af Julius Nørbo, i regi af J&B Nørbo Aps.
Det er korrekt at der ikke aktuelt eksisterer ikke en hjemmeside for NyX, da det eksisterende
netværk generer de nødvendige indtægter for Nørbo Aps drift. I 2020 var konsulentindtægterne
kr. 500.000 og i 2021 kr. 337.000. (Bilag D). Det er imidlertid planen at der etableres en ny
hjemmeside, når forretningsplanen for det nye NyX er udarbejdet.
Klageren har aldrig tidligere henvendt sig til domæneejer og der har aldrig været henvendelser
til nyx.dk fra klagerens kundekreds via [udeladt]@nyx.dk. Det tyder på at klagerens kundekreds
ikke har problemer med at finde den rette kontaktform til klageren.
[…]
Selskabet J&B Nørbo Aps har binavnet: NyX – kreativitet og innovation, registreret d. 13/1
2013. Siden 2001 har NyX været hovedindtægtskilden for selskabet såvel for ejerne Birgitte og
Julius Nørbo.
NyX eksisterer på LinkedIn og facebook (Bilag B) men hovedparten af henvendelser sker
direkte til mailen [udeladt]@nyx.dk, som har været gennemgående siden 2001.
NyX er hjemmehørende på adressen Sletvej 41, 8310 Tranbjerg, hvilket dokumenteres ved
vedlagte skilt på husmuren. Bilag C.”
Som bilag A har indklagede fremlagt et skærmprint af 13. april 2022 fra et opslag i Det Centrale
Virksomhedsregister (www.cvr.dk) vedrørende anpartsselskabet J. & B. NØRBO ApS (CVRnummer 21720305) med startdato den 30. marts 1999. Som binavn er registreret NYX –
KREATIVTET OG INNOVATION ApS. Selskabets formål er navnlig konsulentvirksomhed og
investeringsvirksomhed, og selskabet er endvidere registreret under branchekode ”702100 Public
relations og kommunikation”, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen.
Bilag B er et skærmprint af 13. april 2022 fra LinkedIn vedrørende ”NyX – kreativitet og innovation”,
som efter det oplyste har 31 følgere.
Bilag C er ifølge indklagede et foto fra indklagedes adresse:

5

Bilag D er et skærmprint af 13. april 2022 fra domænenavnet ”secure-e-conomic.com” vedrørende
en saldobalance.
Bilag E er følgende skærmprint fra Kulturministeriets hjemmeside (www.kum.dk):

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 domænenavnet ”nyx.dk”.
DK Hostmaster har ved e-mail af 12. april 2022 oplyst, at indklagede har været registrant af
domænenavnet ”nyx.dk” siden den 17. marts 2010.
Ved en søgning på ”nyx.dk” den 30. maj 2022 på Internet Archive Wayback Machine
(www.archive.org) har sekretariatet konstateret, at indholdet på domænenavnet ”nyx.dk” er arkiveret
84 gange i perioden fra den 22. august 2002 og til den 26. marts 2022. Sekretariatet har i den
forbindelse konstateret, at det omtvistede domænenavn i hvert fald periodevis fra den 1. april 2010
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og til den 25. februar 2019 har indeholdt en hjemmeside for konsulentfirmaet ”NyX”. Sekretariatet
har således taget følgende kopi af hjemmesiden som arkiveret den 25. februar 2019:

Endvidere har DK Hostmaster ved e-mail af 23. maj 2022 oplyst, at indklagede – udover det
omtvistede domænenavn – er anført som registrant af domænenavnene ”birgitte-norbo.dk” og
”birgitte-nørbo.dk”.
Ved opslag den 31. maj 2022 på disse domænenavne har sekretariatet konstateret, at der i begge
tilfælde fremkom en hjemmeside indeholdende en WordPress-blog uden noget egentligt indhold, jf.
nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen.
Sekretariatet har ved et opslag den 31. maj 2022 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk)
konstateret, at J. & B. NØRBO ApS (CVR-nummer 21720305) som legal og reel ejer har registreret
Birgitte Nørbo, der også er registreret som direktør i selskabet. Indklagede er registreret som
medstifter af selskabet sammen med Birgitte Nørbo, ligesom indklagede tidligere har været registreret
som legal og reel ejer af selskabet.
Ved sekretariatets søgning på ”nyx” den 31. maj 2022 i Google (www.google.dk) blev antallet af
søgeresultater oplyst til at være ca. 489.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Ved en
gennemgang heraf blev antallet af viste søgeresultater begrænset til 57, idet Google udelod nogle
søgeresultater, der i meget høj grad lignede de viste 57 søgeresultater. Af de første 50 søgeresultater
vedrørte tre af søgeresultaterne klageren, mens ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede. De
resterende 47 søgeresultater vedrørte i overvejende grad kosmetikmærket NYX Professional Makeup,
men nogle søgeresultater vedrørte dog også bl.a. nattens gudinde ”Nyx” i græsk mytologi samt
hoteller i henholdsvis Spanien og Mexico.
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Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at klageren har været aktiv siden 2014 og har anvendt Nyx som sit navn udadtil,
• at klageren ejer appen Nyx, som er en nattelivsplatform, der bliver brugt af størstedelen af danske
natklubber og diskoteker,
• at klageren gør brug af domænenavnene ”nyxapp.net” og ”nyxapp.dk” i forbindelse med sin
virksomhed,
• at domænenavnet ”nyx.dk” viderestiller til ”birgitte-norbo.dk”, som har været uden relevant
indhold siden oktober 2019,
• at domænenavnet ”nyx.dk” som minimum har indeholdt en tom WordPress-blog siden september
2020,
• at der på den tidligere hjemmeside på domænenavnet ”nyx.dk” fra før februar 2019 ikke fremgår
noget CVR-nummer eller anden dokumentation for, at virksomheden skulle være legitim,
• at en søgning i CVR viser, at virksomheden som matcher navn og adresse – NyX Cooperation IVS
– er blevet tvangsopløst den 9. marts 2020,
• at klageren i kraft af sin relativt store markedsantal og store antal brugere ønsker at råde over
domænenavnet ”nyx.dk”,
• at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”nyx.dk” er forvirrende for brugere af
klagerens app, og
• at domænenavnet ”nyx.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende,
• at ”nyx.dk” blev etableret i 2001 som et resultat af den daværende regerings ønske om en platform
for samarbejde/vidensudvikling mellem kultur og erhverv,
• at der i alt er investeret offentlig beløb svarende til 60 mio. kr., som NyX har varetaget projekter
for frem til 2019,
• at dette har resulteret i en stor videnbank og et internationalt netværk, som selskabet bag NyX, J.
& B. NØRBO ApS med binavnet NYX – KREATIVTET OG INNOVATION ApS, varetager
kontakten til,
• at betegnelsen ”Ny X” henviser til krydsfeltet mellem kultur og erhverv, der kan skabe det
nye/innovative,
• at NyX har udgivet flere manualer for bl.a. opbygning af partnerskaber mellem kultur og erhverv
og er blevet et kendt varemærke inden for den relevante kundekreds,
• at J. & B. NØRBO ApS, der er en konsulentvirksomhed, leverer ydelser baseret på det netværk
der er opbygget gennem NyX,
• at det derfor er essentielt for den fortsatte drift af konsulentvirksomheden, at kunderne fortsat kan
kontakte virksomheden gennem e-mailadresser tilknyttet domænenavnet ”nyx.dk”,
• at domænenavnet ”nyx.dk” aldrig har været ejet af NyX Cooperation IVS som anført af klageren,
• at domænenavnet i hele registreringsperioden har været ejet af indklagede i regi af J. & B. NØRBO
ApS,
• at der ikke aktuelt eksisterer en hjemmeside for NyX, da det eksisterende netværk genererer de
nødvendige indtægter for virksomhedens drift,
• at det imidlertid er planen at etablere en hjemmeside, når forretningsplanen for det nye NyX er
udarbejdet, og
• at domænenavnet ”nyx.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
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Nævnets bemærkninger:
Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af
domænenavnet ”nyx.dk” har tilsidesat § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om
internetdomæner (domæneloven), om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende
ordlyd:
”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god
domænenavnsskik.”
I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013
(Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af
god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse,
anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen
begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være
underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god
domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere
tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af
kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over
for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn:
”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette
skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning
mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål.
I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god
domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den
samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde,
sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse
i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for
henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er
relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v.
Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante
at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis
være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for
etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en
tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere
tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af
domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.”
Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk.
1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et
domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser.
Klageren, NYX SYSTEMS ApS, er registreret som et anpartsselskab i Det Centrale
Virksomhedsregister med startdato den 23. september 2014. Klageren har oplyst bl.a., at denne ejer
app’en ”Nyx”, en nattelivsplatform, der bliver brugt af danske natklubber og diskoteker. Det fremgår
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af sagens oplysninger, at klageren på nuværende tidspunkt bl.a. anvender domænenavnet
”nyxapp.dk”, hvorfra klageren hoster sin platform. Klagenævnet finder på denne baggrund, at
klageren har en naturlig kommerciel interesse i at kunne disponere over det omtvistede domænenavn
”nyx.dk”.
Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og
anvendelsen af domænenavnet ”nyx.dk” involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne
interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet er sammensat af tre bogstaver,
og at også andre end lige netop sagens parter må antages at have en naturlig interesse i at kunne råde
over det omtvistede domænenavn, hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen også bekræfter.
Herudover må det indgå i interesseafvejningen bl.a., at betegnelsen ”nyx” på internettet ikke ses at
være særligt forbundet med klageren eller indklagede.
Domænenavnet ”nyx.dk” har ifølge DK Hostmaster været registreret af indklagede siden den 17.
marts 2010.
Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”nyx.dk” aktuelt viderestiller til ”birgittenorbo.dk”, og at dette domænenavn tilsyneladende indeholder en WordPress-blog uden noget
egentligt indhold.
Indklagede har oplyst bl.a., at domænenavnet ”nyx.dk” er registreret af indklagede til brug for
konsulentvirksomheden J. & B. NØRBO ApS, med binavnet NYX – KREATIVTET OG
INNOVATION ApS, og at denne virksomhed udfører konsulentopgaver mv. med udgangspunkt i sit
engagement i en platform for samarbejde/videnudvikling mellem kultur og erhverv etableret i 2001
under navnet ”NyX”. Herudover har indklagede oplyst, at domænenavnet ”nyx.dk” ikke for
nuværende indeholder en hjemmeside for J. & B. NØRBO ApS, da det eksisterende netværk
genererer de nødvendige indtægter, men at det er planen at etablere en ny hjemmeside, når
forretningsplanen er på plads. Endelig er oplyst, at J. & B. NØRBO ApS anvender domænenavnet
”nyx.dk” til at kommunikere pr. e-mail med sine kunder.
Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at indklagede ikke har en
interesse i registreringen af domænenavnet ”nyx.dk”. Klagenævnet har herved lagt vægt på, at
domænenavnet ”nyx.dk” efter det oplyste anvendes af indklagede til brug for e-mailkommunikation,
ligesom nævnet ikke på det foreliggende grundlag finder anledning til at betvivle, at indklagede har
til hensigt at etablere en ny hjemmeside under domænenavnet ”nyx.dk”. Det bemærkes i den
forbindelse, at det omtvistede domænenavn ifølge oplysninger fra Internet Archive Wayback
Machine (www.archive.org) i hvert fald periodevis fra april 2010 og til februar 2019 har indeholdt en
hjemmeside for konsulentfirmaet ”NyX”. Det ændrer ikke ved denne vurdering, at indklagede ikke
har fremlagt egentlig dokumentation for sine fremtidige planer med domænenavnet eller for omfanget
af domænenavnets anvendelse til e-mailkommunikation.
Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende
tidspunkt, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet ”nyx.dk”
væsentligt overstiger indklagedes interesse heri. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes
fastholdelse af registreringen af det omtvistede domænenavn ikke indebærer en overtrædelse af
domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik.
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Da der ikke er tilvejebragt oplysninger i sagen, som giver klagenævnet anledning til at antage, at
indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”nyx.dk” i øvrigt skulle
være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har
været først i tid med hensyn til at lade det pågældende domænenavn registrere, træffer klagenævnet
herefter følgende

AFGØRELSE
Der kan ikke gives klageren, NYX SYSTEMS ApS, medhold.
Dato: 4. juli 2022

___________________
Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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