
VEDRØRENDE BEKYMRING OM OVERTAGELSE AF
DOMÆNENAVN

Bekymringen om hvorvidt at nogen skulle kunne overtage domænenavnet
“autismeforening.dk”, bunder i en antagelse om et scenarie, hvor der er evidens for at
det netop IKKE vil finde sted.

Her er 3 sager fra Klagenævnet for Domænenavne, der netop klart understøtter at der
ikke er nogen grund til bekymring.

Sag 1: Fagforening.dk ApS får ikke medhold i at de kunne få overtaget domænenavnet
“fagforening.dk” fra 3F

Sag 2: ISLANDSREJSER DANMARK ApS taber i klagesag mod Interaktiv.DK ApS

Sag 3: Schweizisk firma taber i klagesag mod Flemming om at overtage domænenavnet
“cannabis.dk”

Sag 1: Fagforening.dk ApS får ikke medhold i at de kunne få overtaget
domænenavnet “fagforening.dk” fra 3F

Den 22. oktober fremkom der til Klagenævnet for Domænenavne en klage fra
“Fagforening.dk ApS”, med påstanden om at de var berettiget til at få overdraget
domænenavnet “fagforening.dk”, som 3F på det tidspunkt var (og stadig er) angivet som
registrant for.

“Fagforening.dk ApS” vil bruge domænenavnet til en portal for fagforeninger og
a-kasser.

3F bruger domænet “fagforening.dk” som en videresendelse/pegedomæne til 3f.dk

Netop fordi den indklagede, “3F”, er en fagforening, og at klageren “Fagforening.dk ApS”
jo vil bruge domænet til noget om fagforeninger, fandt Klagenævnet at det ikke var
godtgjort, at klagerens interesse væsentligt overstiger den indklagedes interesse med
brugen af domænet.  Der blev også lagt vægt på at 3F jo registrerede domænet først,
lang tid før “Fagforening.dk”.

Så “Fagforening.dk ApS” kunne ikke overtage domænet fra 3F, selvom de havde



“Fagforening.dk” i deres navn.

Dette scenarie kan let overføres til situationen mellem Landsforeningen Autisme og
Autisme- og Aspergerforeningen.

Link til sag er her:
https://www.domaeneklager.dk/sites/default/files/2019-03/2018-0710%20fagforening.d
k%20endelig.pdf

Sag 2: ISLANDSREJSER DANMARK ApS taber i klagesag mod Interaktiv.DK ApS

Firmaet “ISLANDSREJSER DANMARK ApS” vil have domænet “islandrejser.dk”, som
firmaet “Interaktiv.DK Aps” er registrant for. ISLANDSREJSER DANMARK ApS taber dog
sagen.

ISLANDSREJSER DANMARK ApS mente at de var berettiget til domænet, fordi de havde
domænenavnet “islandsrejser.dk” (med s efter island), og at de derfor havde en naturlig
interesse i at kunne gøre brug af det næsten identiske domænenavn “Islandrejser.dk”.

Den indklagede, altså Interaktiv.DK ApS, oplyste at islandrejser.dk blev anvendt af dem
til en hjemmeside med brugbar information om Island og rejser til Island.

Klagenævnet kunne ikke give klageren medhold, og derfor kunne Interatkiv.DK beholde
domænet “Islandrejser.dk” til trods for stærk navnelighed med “islandsrejser.dk” som
ejes af ISLANDSREJSER DANMARK ApS

Link til sag er her:
https://www.domaeneklager.dk/sites/default/files/2021-06/2021-0106%2C%20islandrejs
er.dk_.pdf

Sag 3: Schweizisk firma taber i klagesag mod Flemming om at overtage
domænenavnet “cannabis.dk”

Firmaet “Formula Swiss AG” taber i deres klagesag mod Flemming Glæsner, om at
firmaet vil overtage registreringen af domænet “cannabis.dk” fra registranten Flemming
Glæsner.

Der er på det pågældende tidspunkt for klagesagens forløb, ikke noget reelt indhold på
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www.cannabis.dk . Det er bare en “blank” side.

Firmaet Formula Swiss vil gerne have domænet for at kunne lade det sende en videre til
deres hjemmeside om schweiziske helseprodukter. Firmaet har  stigende grad
specialiseret sig i at producere og sælge produkter fra cannabisplanten, herunder
cannabisolie, CBD olie, THC-olie m.m., (Dette er et uddrag fra klagesagen og altså ikke
en personlig erfaring fra undertegnede)

Der blev også lagt vægt på at selvom Flemming ikke brugte domænet til noget pt. så har
han tidligere anvendt det til Kulturforening Nemoland og Cafe Nemoland, der arbejder
for fri hash og cannabisolie som smertestillende middel til syge. Klagenævnet fandt
derfor at Flemming fortsat havde en interesse i at kunne disponere over
domænenavnet "cannabis.dk", med henblik på at udnytte det på en måde, som
afspejler dets signalværdi.

Nævnet afgjorde sagen, og de kunne ikke give firmaet medhold. Så Flemming kunne
beholde sit domæne.

Link til sag er her:
https://www.domaeneklager.dk/sites/default/files/2019-01/2018-0633-R%20-%20canna
bis.dk_.pdf

Konklusion
Ud fra ovenstående tre sager, findes det umiddelbart stærkt usandsynligt at nogen
skulle kunne indgive en klage til Klagenævnet For Domænenavne, og med succes få
medhold i klagen og dermed kunne tage domænenavnet “autismeforening.dk” fra
Landsforeningen Autisme.

http://www.cannabis.dk
https://www.domaeneklager.dk/sites/default/files/2019-01/2018-0633-R%20-%20cannabis.dk_.pdf
https://www.domaeneklager.dk/sites/default/files/2019-01/2018-0633-R%20-%20cannabis.dk_.pdf

