KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2022-0114
Klager:
INDBLIK.DK P/S
C/O Peer Kølendorf
Strandpromenaden 67, 2.
2100 København Ø
Danmark
v/ advokat Lisbet Andersen
Indklagede:
F. HANSEN HOLDING ApS
C/O Flemming Hansen
Perikumvej 4
Tejn
3770 Allinge
Danmark
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”indblik.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 12. april 2022 med fem bilag (bilag 1-5).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”indblik.dk” er registreret den 17. december 1998.
Sagsfremstilling:
Klageren er et partnerselskab (kommanditaktieselskab), der i Det Centrale Virksomhedsregister
(www.cvr.dk) er registreret under navnet INDBLIK.DK P/S (CVR-nummer 40509658) med startdato
den 8. maj 2019. Som binavne er registreret INDBLIK.NET P/S og INDBLIK P/S. Selskabet har i
perioden fra den 8. maj 2019 og til den 4. maj 2021 været registreret under navnet INDBLIK.NET
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P/S. Selskabets formål er online udgivelse af elektroniske aviser, og selskabet er endvidere registreret
under branchekode ”581300 Udgivelse af aviser og dagblade”.
I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:
”SAGSFREMSTILLING:
Klager, INDBLIK.DK P/S, er stiftet med startdato den 8. maj 2019, jf. bilag 1, som er en udskrift
CVR-registeret. Som det fremgår heraf, er selskabets formål udgivelse af elektroniske aviser,
og branchekoden er 581300: Udgivelse af aviser og dagblade.
Klager udgiver online-avisen INDBLIK med kritisk journalistik. Som bilag 2 fremlægges et
eksempel på INDBLIK. Som det fremgår af bilaget, udsendes online-avisen fra e-mailadressen
[udeladt]@indblik.dk, idet domænenavnet ”indblik.dk” således anvendes som domæne for
Klager.
Klager er for nyligt blevet opmærksom på, at registranten af domænenavnet ikke er Klager,
men derimod selskabet F. HANSEN HOLDING ApS. Udskrift fra DK Hostmaster fremlægges
som bilag 3, og som bilag 4 fremlægges udskrift fra CVR-registeret for F. HANSEN HOLDING
ApS.
Det fremgår af bilag 4, at eneejer af F. HANSEN HOLDING ApS er Flemming Hansen.
Flemming Hansen er identisk med Flemming Falk Hansen, som er tidligere bestyrelsesformand
for Klager. I sin egenskab som bestyrelsesformand var Flemming Falk Hansen behjælpelig med
at få købt domænet til Klager fra en tidligere registrant, der ikke brugte det. For at undgå, at
den tidligere registrant skulle kræve for meget for domænenavnet, gik overdragelsen via
Flemming Falk Hansen.
Indtil da havde Klager benyttet domænenavnet indblik.net.
Regningen på kr. 6.000 + moms for køb af domænenavnet blev efter aftale udstedt til og betalt
af Klager. Faktura af 9. april 2021 fremlægges som bilag 5. Det bemærkes, at fakturaen er
stilet til INDBLIK.NET, att. Flemming Falk Hansen. INDBLIK.NET er Klagers tidligere navn
og nuværende binavn, jf. udskriften fra CVR-registeret, bilag 1.
Efterfølgende fratrådte Flemming Falk Hansen Klagers bestyrelse den 24. juni 2021.
Som dokumenteret er Klager aktuelt bruger af domænenavnet ”indblik.dk”, der også afspejler
Klagers selskabsnavn samt navnet og varemærket på Klagers online-avis.
En henvendelse til F. HANSEN HOLDING ApS, att. Flemming Falk Hansen, med opfordring
til frivilligt at overdrage det omtvistede domænenavn til Klager har ikke givet resultat. Denne
klage er derfor nødvendiggjort.
[…]
ANBRINGENDER:
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Som dokumenteret er domænenavnet ”indblik.dk” erhvervet til brug for Klager, og det er også
Klager, der bruger det. Domænenavnet ”indblik.dk” afspejler Klagers selskabsnavn,
INDBLIK.DK P/S samt navnet og varemærket på Klagers online-avis, jf. bilag 2.
Det gøres gældende, at det omtvistede domænenavn er erhvervet til brug for Klager via Klagers
daværende bestyrelsesformand, som reelt handlede på Klagers vegne.
Klageren må derfor anses for at være den egentlige indehaver af domænenavnet ”indblik.dk”,
og det gøres med henvisning hertil gældende, at Klager kan kræve registreringen af
domænenavnet overført til sig.
Dette er helt i overensstemmelse med Klagenævnets praksis, jf. fx sag 2022-0008
”veteransupport.dk”, hvor Klagenævnet i en sag med lignende faktuelle forhold udtaler, at det
findes ”ubetænkeligt at lægge til grund, at domænenavnet ”veteransupport.dk” blev registreret
af indklagede til brug for klageren.”
Det gøres gældende, at Indklagedes registrering af domænenavnet ”indblik.dk” samt
undladelse af at overføre registreringen af domænenavnet til Klager er uberettiget og dermed
også i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, hvorefter registranter
ikke må registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik.
Det gøres endvidere gældende, at en interesseafvejning utvivlsomt også vil føre til samme
resultat, henset til Klagers selskabsnavn, online-avis og brug af domænenavnet. Klager har
således en stor interesse i at benytte domænenavnet ”indblik.dk”, hvorimod indklagede ikke
ses at have nogen reel interesse deri.
Det henstilles høfligt til Klagenævnet at give Klager medhold og overføre domænenavnet
”indblik.dk” til Klager straks.”
Som bilag 1 har klageren fremlagt en udskrift af 11. april 2022 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende
klageren, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen.
Bilag 2 er en e-mail af 5. april 2022 sendt fra e-mailadressen [udeladt]@indblik.dk.
Bilag 3 er en udskrift af 5. april 2022 fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk)
vedrørende det omtvistede domænenavn ”indblik.dk”, jf. nærmere herom nedenfor i
sagsfremstillingen.
Bilag 4 er en udskrift af 11. april 2022 fra Erhvervsstyrelsen. Af udskriften fremgår det bl.a., at der i
Det Centrale Virksomhedsregister er registreret et anpartsselskab under navnet F. HANSEN
HOLDING ApS (CVR-nummer 30087992) med startdato den 14. december 2006. Selskabet har til
formål at udøve holdingvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje anparter i
datterselskabet. Endvidere er selskabet registreret under branchekode ”642020 Ikke-finansielle
holdingselskaber” og med bibranchen ”702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om
driftsledelse”. Som direktør samt legal og reel ejer er registreret Flemming Falk Hansen.
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Bilag 5 er kopi af en faktura af 9. april 2021 fra Keepit A/S stilet til INDBLIK.NET P/S (att.
Flemming Falk Hansen) vedrørende køb af domænenavnet ”indblik.dk” for et beløb på 9.375 kr. inkl.
moms.
Ved opslag den 12. april 2022 på ”indblik.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:

Ved fornyet opslag den 29. maj 2022 på ”indblik.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:
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Ved at klikke på feltet ”Om os” øverst på ovenstående hjemmeside fremkom bl.a. følgende
beskrivelse:
”Indblik blev stiftet i 2019 og har siden udviklet sig til at være et af Danmarks hurtigst voksende
og mest markante netmedier.
Hos os kan du finde indsigtsfulde nyheder og hårdtslående debat, der giver dig det perspektiv
på verden, som mangler i det øvrige mediebillede.
Vores mission er at udfordre de vedtagne sandheder og holde magthaverne i ørerne.
Vi sætter borgernes frihed først og er drevet af en stærk tro på det produktive Danmark, der
får hjulene til at køre rundt.
Indblik er tilmeldt Pressenævnet og er medlem af Danske Medier.”
Sekretariatet har ved opslag den 29. maj 2022 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dkhostmaster.dk) konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”indblik.dk”.
DK Hostmaster har ved e-mail af 12. april 2022 oplyst, at indklagede har været registrant af
domænenavnet ”indblik.dk” siden den 9. april 2021.
Klageren har gjort gældende,
• at domænenavnet ”indblik.dk” er erhvervet til brug for klageren, og at det også er klageren, der
bruger domænenavnet,
• at klagerens daværende bestyrelsesformand reelt handlede på klagerens vegne ved erhvervelsen af
det omtvistede domænenavn,
• at klageren derfor må anses for at være den egentlige indehaver af domænenavnet ”indblik.dk”,
• at indklagedes registrering af domænenavnet ”indblik.dk”, og undladelse af at overføre
domænenavnet til klageren, er uberettiget og dermed i strid med god domænenavnsskik, jf.
domænelovens § 25, stk. 1,
• at en interesseafvejning utvivlsomt også vil føre til samme resultat, henset til klagerens
selskabsnavn, online-avis og brug af domænenavnet,
• at klageren har en stor interesse i at benytte domænenavnet ”indblik.dk”, hvorimod indklagede
ikke har nogen reel interesse heri, og
• at domænenavnet ”indblik.dk” på den baggrund bør overdrages til 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 indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af
klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets
forretningsorden.
Klageren har oplyst bl.a., at Flemming Falk Hansen har været formand for klagerens bestyrelse, men
ikke er det længere. Klageren har endvidere oplyst, at klageren først for nylig er blevet opmærksom
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på, at denne ikke står som registrant af domænenavnet, men at Flemming Falk Hansen i sin egenskab
af bestyrelsesformand var behjælpelig med klagerens erhvervelse af domænenavnet ”indblik.dk” fra
den tidligere registrant. Klageren har til støtte herfor fremlagt en faktura fra april 2021 vedrørende
købet af det omtvistede domænenavn stilet til ”INDBLIK.NET P/S (att. Flemming Falk Hansen)” (jf.
bilag 5). Navnet INDBLIK.NET P/S er identisk med klagerens tidligere selskabsnavn og det
nuværende binavn. Det fremgår yderligere af sagens oplysninger, at domænenavnet ”indblik.dk” på
nuværende tidspunkt indeholder en hjemmeside for klageren. På den anførte baggrund finder
klagenævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at domænenavnet ”indblik.dk” blev registreret af
indklagede til brug for klageren.
Som sagen er oplyst, må klageren derfor antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til
det omtvistede domænenavn. Da klageren må antages at være den egentlige indehaver af brugsretten
til det omtvistede domænenavn, ”indblik.dk”, kan klageren kræve registreringen af domænenavnet
overført til sig.
Klagenævnet finder på baggrund af det ovenfor anførte, at indklagedes registrering af domænenavnet
”indblik.dk” samt undladelse af at overføre registreringen af domænenavnet til klageren er uberettiget
og dermed også i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014
om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd:
”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god
domænenavnsskik”.
Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”indblik.dk” skal overføres til klageren, INDBLIK.DK P/S.
Overførslen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 4. juli 2022

___________________
Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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