KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2022-0142
Klager:
Wipo Ejendomme ApS
Holger Danskes Vej 37
7100 Vejle
Danmark
v/ Kim Gripping, Grippo
Indklagede:
Jørgen Graabæk Guldborg
Hvejselvej 43
Hvejsel
7300 Jelling
Danmark
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”andkaerhus.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 11. maj 2022 med tre bilag (bilag 1-3).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”andkaerhus.dk” er registreret den 4. april 2003.
Sagsfremstilling:
Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret
under navnet Wipo Ejendomme ApS (CVR-nummer 28989474) med startdato den 14. september
2005. Selskabets formål er køb, salg, renovering og drift af fast ejendom, herunder udlejning og
dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed, og selskabet er endvidere registreret under
branchekode ”682040 Udlejning af erhvervsejendomme”.
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Ifølge klageskriftet anvender klageren aktuelt domænenavnet ”andkærhus.dk” i forbindelse med sin
virksomhed. Ved opslag den 9. juni 2022 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dkhostmaster.dk) fremgår det, at domænenavnet ” ”andkærhus.dk” er registreret den 29. april 2022, og
at domænenavnet er registreret af Grippo.
Ved opslag den 9. juni 2022 på ”andkærhus.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:

I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:
”Klager driver kontorfællesskabet Andkærhus på adressen Andkærvej 19, 7100 Vejle. Siden
efteråret 2019 har en hjemmeside været drevet på domænet Andkaerhus.dk.
Indklagede har i forbindelse med drift af IT-systemer for klageren haft ejerskab af
domænenavnet. Efter opsigelse af samarbejdet er indklagede flere gange blevet bedt overdrage
domænenavnet således at klager kunne flytte hjemmesiden til en ny server.
Det har indklagede nægtet med henvisning til en udestående betaling, som er domænenavnet
uvedkommende.
For nylig lukkede Indklagede for hjemmesiden, der har været drevet på domænet.
Hjemmesiden drives nu midlertidigt fra www.andkærhus.dk.
[…]
Indklagede holder domænet som gidsel i et mellemværende mellem Indklagede og Klager.
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Indklagede har ingen tilknytning til kontorfællesskabet Andkærhus.
Klageren har indtil Indklagede lukkede hjemmesiden drevet hjemmesiden for Andkærhus på
www.andkaerhus.dk, hvilket understreger at retten til brug af domænenavnet tilfalder
Klageren. (Bilag 1).”
Bilag 1 er tilsyneladende et skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org)
vedrørende domænenavnet ”andkaerhus.dk” som arkiveret den 17. april 2021. Skærmprintet har
følgende indhold:

Bilag 2 (litreret af sekretariatet) er en udskrift af 11. maj 2022 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende
klageren, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen.
Bilag 3 (litreret af sekretariatet) er en fuldmagt af 11. maj 2022 vedrørende repræsentation i
nærværende klagesag ved Klagenævnet for Domænenavne.
Ved opslag den 11. maj 2022 på ”andkaerhus.dk” fremkom der ingen hjemmeside på det pågældende
domænenavn.
Ved fornyet opslag den 9. juni 2022 på ”andkaerhus.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:

3

Sekretariatet har ved opslag den 9. juni 2022 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dkhostmaster.dk) konstateret, at indklagede er registrant af det omtvistede domænenavn
”andkaerhus.dk”.
Ved e-mail af 11. maj 2022 har DK Hostmaster på forespørgsel fra sekretariatet oplyst, at indklagede
har været registrant af domænenavnet ”andkaerhus.dk” siden den 26. marts 2020.
Sekretariatet har ved opslag den 9. juni 2022 i Internet Archive Wayback Machine
(www.archive.org), konstateret, at indholdet på domænenavnet ”andkaerhus.dk” er lagret 12 gange
siden indklagedes registrering af domænenavnet den 26. marts 2020, og at domænenavnet i hvert fald
periodevis i perioden fra den 9. august 2020 og til den 7. december 2021 har indeholdt en hjemmeside
for et kontorfællesskab ved navn ”Andkærhus”.
Klageren har gjort gældende,
• at klageren driver kontorfællesskabet Andkærhus på Andkærvej i Vejle,
• at klageren siden efteråret 2019 har haft en hjemmeside på domænenavnet ”andkaerhus.dk”,
• at indklagede i forbindelse med drift af it-systemer for klageren har været registrant af
domænenavnet,
• at indklagede efter opsigelse af samarbejdet flere gange er blevet bedt om at overdrage
domænenavnet, således at klageren kunne flytte hjemmesiden til en ny server,
• at indklagede har nægtet dette med henvisning til en udestående betaling, som er domænenavnet
uvedkommende,
• at indklagede for nylig lukkede hjemmesiden, der har været drevet på domænenavnet
”andkaerhus.dk”,
• at klagerens hjemmeside derfor nu drives midlertidigt fra domænenavnet ”andkærhus.dk”,
• at indklagede ingen tilknytning har til kontorfællesskabet Andkærhus, og
• at domænenavnet ”andkaerhus.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
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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:
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.
Indklagede har været registrant af domænenavnet ”andkaerhus.dk” siden den 26. marts 2020. Det
fremgår af sagens oplysninger bl.a., at domænenavnet ”andkaerhus.dk” aktuelt indeholder en
hjemmeside for ”Andkærhus”, der er et kontorfællesskab.
Klageren har oplyst bl.a., at klageren driver kontorfællesskabet ”Andkærhus” og at klageren siden
efteråret 2019 har haft en hjemmeside på domænenavnet ”andkaerhus.dk”. Endvidere har klageren
oplyst, at indklagede i forbindelse med drift af it-systemer for klageren har været registrant af
domænenavnet ”andkaerhus.dk”, men at indklagede efter ophør af samarbejdet med klageren ikke
har ønsket at overdrage domænenavnet med henvisning til en udestående betaling, som er
domænenavnet uvedkommende. Klagenævnet lægger efter det oplyste til grund, at indklagede har
registreret domænenavnet ”andkaerhus.dk” på vegne af og til brug for klageren, og at indklagede
således har handlet som fuldmægtig for klageren. Da klageren således må antages at være den
egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn, følger det heraf, at klageren kan
kræve registreringen af domænenavnet ”andkaerhus.dk” overført til sig.
Det af klageren anførte tyder efter klagenævnets opfattelse på, at indklagede påberåber sig at udøve
en tilbageholdelsesret i domænenavnet ”andkaerhus.dk”, indtil klageren har betalt, hvad indklagede
mener at have til gode hos klageren.
Det følger af almindelige formueretlige regler, at en kreditors adgang til at øve pression mod en
skyldner gennem udøvelse af tilbageholdsret forudsætter, at en række betingelser er opfyldt. Kreditor
må således kunne godtgøre eller sandsynliggøre, at denne har et krav. Kreditor skal derudover
retmæssigt besidde en sådan magt over det tilbageholdte, at denne er i stand til faktisk at hindre, at
der sker overdragelse til ejeren, ligesom der skal foreligge en nærmere – snæver – forbindelse
(konneksitet) mellem kravet og besiddelsen.
I det foreliggende tilfælde er det – som anført – uretmæssigt, at indklagede fremstår som indehaver
af domænenavnet, og indklagedes besiddelse af dette er derfor ikke lovlig. Det er derfor ikke
godtgjort, at en helt grundlæggende betingelse for at udøve tilbageholdsret i domænenavnet
”andkaerhus.dk” konkret er opfyldt. Det følger således allerede heraf, at betingelserne for, at
indklagede kan udøve tilbageholdsret i det omtvistede domænenavn, ikke er opfyldt.
Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er der herefter intet grundlag for at fastslå, at indklagede
har nogen legitim interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ”andkaerhus.dk”.
Klageren, der efter det oplyste driver et kontorfællesskab ved navn ”Andkærhus” og har drevet en
hjemmeside under domænenavnet ”andkaerhus.dk” i forbindelse med sin virksomhed, har derimod
en åbenbar interesse i at råde over det pågældende domænenavn.
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Klagenævnet finder på baggrund af det oven for anførte, at indklagedes registrering af domænenavnet
”andkaerhus.dk” samt nægtelse 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 ”andkaerhus.dk” skal overføres til klageren, Wipo Ejendomme
ApS. Overførslen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 4. juli 2022

___________________
Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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