KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2022-0144
Klager:
Kasper Kildegaard Lohmann
Ledagervej 3
4000 Roskilde
Danmark
Indklagede:
Privat
Blågårdsstræde 4, 3. TV
4000 Roskilde
Danmark
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”lomme.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 12. maj 2022 med tre bilag (bilag 1-3).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”lomme.dk” er registreret den 2. januar 2001.
Sagsfremstilling:
I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:
”I 2001 køber jeg selv domain'et lomme.dk.
Jeg har ikke vedligeholdt adresse og email oplysninger på denne registrant [udeladt] hos DK
Hostmaster.
Det er min tidligere arbejds e-mail der er angivet og fraflyttet privat adresse.
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Desværre er oprettelsen af registrant forkert, det oprettes som et firma med navn "Privat" uden
CVR-nummer.
Efter henvendelse til DK-Hostmaster (sagsnummer: CAS-18150-G8T7F3), i forsøg på at
berigtige GDPR oplysningerne for Registrant [udeladt].
Afviser de ønsket eftersom de ikke kan sikre registrantens identitet.
Jeg er stadig fuldmægtig for domain'et, med en anden konto [udeladt]. Hvis det har betydning
for sagen.
[…]
Jeg ønsker at flytte lomme.dk fra Registrant [udeladt] (med forældede personoplysninger) til
[udeladt].
Eller berigtige personoplysningerne og email adresse på Registrant konto [udeladt].
Det er muligt for mig at bevise min ansættelse i NNIT (e-mailadressen) og den fysiske adresse
som var min private.”
Som bilag 1 har klageren fremlagt en udskrift af 12. maj 2022 fra Det Centrale Personregister, hvoraf
det fremgår bl.a., at klageren tidligere har haft adresse på Blågårdsstræde 4, 3. tv. i Roskilde
kommune.
Bilag 2 (litreret af sekretariatet) er kopi af en ferieafregning vedrørende april 2014, som NNIT A/S
har sendt til klageren.
Bilag 3 (litreret af sekretariatet) er kopi af en lønseddel vedrørende oktober 2006, som NNIT A/S har
sendt til klageren. Som klagerens adresse er på lønsedlen angivet Blågårdsstræde 4. 3. tv., 4000
Roskilde.
Ved opslag den 12. maj 2022 og fornyet opslag den 11. juni 2022 på ”lomme.dk” har sekretariatet
konstateret, at der ikke fremkom nogen hjemmeside.
Sekretariatet har ved opslag den 11. juni 2022 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dkhostmaster.dk) konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”lomme.dk”.
DK Hostmaster har ved e-mail af 12. maj 2022 oplyst, at indklagede har været registrant af
domænenavnet ”lomme.dk” siden den 2. januar 2001. Endvidere har DK Hostmaster oplyst, at
indklagede som registrant har oplyst e-mailadressen [udeladt]@nnit.com.
Sekretariatet har ved opslag den 11. juni 2022 i Internet Archive Wayback Machine
(www.archive.org), konstateret, at indholdet på domænenavnet ”lomme.dk” er arkiveret 11 gange i
perioden fra den 4. januar 2004 og til den 4. juli 2006, og at domænenavnet i hvert fald periodevis i
den nævnte periode har indeholdt en personlig hjemmeside for ”Kasper”. Sekretariatet har taget
følgende kopi af hjemmesiden som arkiveret den 4. juli 2006:
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Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at klageren har købt domænenavnet ”lomme.dk” i 2001, men at klageren ikke har vedligeholdt
adresse- og kontaktoplysninger hos DK Hostmaster,
• at klageren har forsøgt at få disse oplysninger opdateret ved henvendelse til DK Hostmaster, men
at DK Hostmaster har afvist det med henvisning til, at man ikke kan være sikre på registrantens
identitet,
• at oprettelsen af registranten desværre har været forkert, da domænenavnet ”lomme.dk” er oprettet
som et firma med navnet ”Privat” uden CVR-nummer,
• at klageren stadig er knyttet som fuldmægtig til domænenavnet ”lomme.dk”, og
• at domænenavnet ”lomme.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen.
Nævnets bemærkninger:
Da det efter det oplyste må antages, at domænenavnet ”lomme.dk” ikke har kommerciel betydning
for klageren eller indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer
henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om
internetdomæner (domæneloven).
Indklagede 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 ”lomme.dk” er registreret i januar
2001 af indklagede, som fortsat er anført som registrant af domænenavnet.
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Af sagens oplysninger fremgår det endvidere, at domænenavnet ”lomme.dk” på nuværende tidspunkt
ikke indeholder nogen hjemmeside, men oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine
(www.archive.org) peger på, at domænenavnet i hvert fald periodevis i årene 2004-2006 har indeholdt
en personlig hjemmeside for ”Kasper”.
Klageren, Kasper Kildegaard Lohmann, har oplyst bl.a., at klageren ønsker at få opdateret sine
adresse- og kontaktoplysninger til domænenavnet ”lomme.dk”, men at DK Hostmaster har afvist at
være behjælpelige hermed, da klageren ved oprettelsen fejlagtigt har angivet registranten som et firma
ved navn ”Privat” uden CVR-nummer. Klageren ønsker på den baggrund domænenavnet ”lomme.dk”
overført til sig fra indklagede ved klagenævnets mellemkomst.
Ifølge oplysninger fra DK Hostmaster er klageren registreret som fuldmægtig vedrørende det
omtvistede domænenavn ”lomme.dk”, ligesom det fremgår af sagens oplysninger bl.a., at klageren
tidligere har haft registreret adresse på den samme adresse, som er registreret for indklagede hos DK
Hostmaster (jf. bilag 1).
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 ”lomme.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 ”lomme.dk” skal overføres til klageren, Kasper Kildegaard
Lohmann. 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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