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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2020-0013 
 
 
Klager: 
 
Anni Kenzie 
Selsmosevej 26 
2630 Taastrup 
Danmark 
 
Indklagede: 
 
Dan Zier Middelboe Carlson 
Moseblokker 13 
8940 Randers SV 
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand  

 
Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”kenzie.dk” til klageren. 
 

Indklagedes påstand 
 
Frifindelse. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 6. marts 2020 med to bilag (bilag 1-2), svarskrift 
af 21. marts 2020 med syv bilag (bilag A-G) og replik af 7. april 2020. 
 
Registreringsdato: 
 

Domænenavnet ”kenzie.dk” er registreret den 11. maj 2009. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Jeg har forsøgt i mange år at finde ud af, hvem der har lagt beslag på dette domæne. Først nu 

er det lykkedes, ved hjælp af oplysninger fra Dk Hostmaster. 

…  
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Jeg har i 1977, fået dette navn, og det berigtiger ikke personer, som ikke er i familie med mig, 

til at bruge navnet. Dette er mit navn, og jeg ønsker ikke andre bruger det. Derfor har den 

person, der bruger domænenavnet ”kenzie.dk”, ingen gyldig grund til at bruge det. 

… 

 

Jeg skal have medhold i min klage, da mit efternavn bliver brugt som domæne. Jeg har en søn, 

hans kone og 2 umyndige børnebørn, der hedder det som efternavn. Den person, der bruger det 

nu, har ingen berettigelse til at bruge eller beslaglægge det. 

 

Der står intet på siden, og det har der aldrig gjort.” 

 

Bilag 1 (litreret af klagenævnet) er et skærmprint fra domænenavnet ”kenzie.dk”, der viser, at der 
ikke findes nogen hjemmeside på domænenavnet. I stedet fremkom teksten ”This site has been 
temporarily disabled, please try again later”. 
 
Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”kenzie.dk” den 6. marts 2020 konstateret, at 
domænenavnet fremstod som vist i bilag 1. 
 
Ved fornyet opslag på domænenavnet den 7. maj 2020 har sekretariatet konstateret, at der var 
etableret en log-in funktion på domænenavnet, og at det således krævede brugernavn og kode for at 
tilgå en eventuel hjemmeside på domænenavnet. 
 
Bilag 2 (litreret af klagenævnet) er et navnebevis, hvoraf fremgår, at klageren den 17. januar 1977 
blev meddelt tilladelse til at føre navnet ”Kenzie” som slægtsnavn, og at klagerens fulde navn herefter 
var ”Anni Strungesen Kenzie”. 
 
I svarskriftet er anført bl.a. følgende: 

 

”Domæne er ejet siden 11. maj 2009, hvor Kenzie ApS (CVR 32095690) blev stiftet af Dan Zier 

Hansen og Kenneth Middelboe Carlson. Selskabet havde til formål at sælge IT-dele og 

konsulentarbejde. Firmanavnet er sammensat af Kenneth Middelboe og Dan Zier (heraf 

KENZIE). Grundet den økonomiske recession (2007-2009) havde firmaet en begrænset levetid, 

før det blev opløst slut 2011. I denne periode bestod hjemmesiden først af en produktside i 

forbindelse med de dele, der blev solgt, samt konsulentydelser. Der blev endvidere oprettet 

adskillige e-mailadresser til både Kenneth og Dan. Efter opløsning blev hjemmesiden brugt 

som IT-opslagsværk samt flere familiemedlemmer fik deres egen e-mailadresser (Se bilag A). 

 

Der har kørt flere forskellige CMS-systemer, men siden har været offer for flere hacker forsøg, 

der har lagt den ned, hvorefter vi har valgt at skjule forsiden. Vi er i denne forbindelse via 

denne domæneklage blevet gjort opmærksom på, at hjemmesiden igen er blevet hacket 01/08-

2018 og viser ”This site has been temporarily disabled, please try again later”, som klager har 

vedhæftet. 

 

Hjemmesiden (wiki) ligger stadig på hjemmesiden. (Se bilag B) One.com har suspenderet siden 

grundet succesfuld hacker angreb (Se bilag C). 
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Vi har i den forbindelse været i kontakt d.d. (15-03-2020) med udbyder (one.com) som 

bekræfter, at siden er hacket. Vi har efterfølgende ryddet op og skiftet kodeord på sitet for at få 

det i luften igen. (Se bilag D og E). 

 

Vi har d.d. (16/03-2020) opdateret til den nyeste wordpress CMS for at undgå yderligere 

angreb. 

 

Vi har ikke aktivt brugt hjemmesiden siden sommeren 2018, da Dan har haft travlt med familien 

og Kenneth med karrieren. Det har altid været tanken, at få liv i virksomheden igen, når vi får 

luft i kalenderen. 

 

Derudover bruger flere familiemedlemmer dagligt e-mailadresserne, jf. Bilag A til mange 

forskellige onlinekonti. 

 

Begrundelse for frifindelse bunder i, at navnet på domænet er sammensat at vores navne, og 

derfor har en personlig relation. Som nævnt har domænet været brugt af forskellige 

familiemedlemmer, som dagligt bruger deres e-mail konti, knyttet op til mange andre online 

services. At skulle ændre alle disse ville være uhensigtsmæssigt og omfangsrigt. 

 

Når vi igen ønsker at starte virksomheden, er det hensigtsmæssigt at vi fortsat har adgang til 

domænet.” 
 
Bilag A er en oversigt, der viser, at der er 11 mailadresser tilknyttet domænenavnet ”kenzie.dk”. 
 
Bilag B er følgende skærmprint fra One.com vedrørende domænenavnet ”kenzie.dk”: 
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Bilag C er en udateret meddelelse fra One.com til indklagede om, at indklagedes hjemmeside var 
blevet suspenderet på grund af ”malware”. 
 
Bilag D og E indeholder korrespondance af 15. marts 2020 mellem indklagede og One.com om 
genetablering af indklagedes adgang til hjemmesiden på domænenavnet ”kenzie.dk”. Det fremgår af 
korrespondancen, at hjemmesiden ikke længere var suspenderet med virkning fra den 15. marts 2020. 
 
Bilag F er et udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) vedrørende anpartsselskabet 
Kenzie ApS (CVR-nummer 32095690). Det fremgår, at selskabet er registreret med startdato den 1. 
april 2009. Selskabet blev opløst efter konkurs med ophørsdato den 1. december 2011. Selskabet var 
registreret under branchekode 331400 ”Reparation af elektrisk udstyr”, og dets formål var ”styring 
og kommunikation inden for el og dermed beslægtet virksomhed”. Det fremgår endvidere, at Kenneth 
Middelboe Carlson og Dan Zier Hansen begge har været direktør i selskabet. 
 
I replikken har klageren anført bl.a. følgende: 

 

”Som svar på deres skrivelse af den 23/3 vil jeg fastholde at brugen af navnet Kenzie skal stoppe 

med øjeblikkelig virkning. Navnet tilhører mig og min familie, og skal ikke benyttes af andre, 

uanset om det er dele af to navne, der bliver sat sammen. 

 

Jeg har vedsendt mit navnebevis, så der burde ikke være nogen tvivl om, hvem der er retsmæssig 

ejer af det navn. 

 

Det er mig fuldstændig ligegyldig, hvordan de har sat navnet sammen, de har ingen ret til at 

bruge navnet. 

 
Navnet er mit, og jeg tillader ikke brug af det, uanset om det bliver brugt som en del af et 

mailnavn eller hjemmeside. 

 

Det er mig underordnet, at de bruger mailadr., som indeholder navnet Kenzie, uanset hvordan 

de har sammensat det, skal alt brug af navnet stoppe nu. 

 

Går de f.eks. på røven med et firma med det navn, vil det kunne belaste min familie og mig, der 

bruger samme navn. 

 

Jeg har i dag været i kontakt med min advokat, og såfremt jeg ikke hos Jer får ret i, at de skal 

stoppe brugen af navnet, vil jeg bede advokaten meddele dem, at det er ulovligt brug af en 

andens navn. Det fremgår også klart af navneloven, som jeg er beskyttet af. 

 

Om nødvendigt vil det blive anmeldt til politiet for identitetstyveri at bruge en andens navn. De 

bruger et navn, som jeg ejer. Jeg forventer, at få medhold fra jeres side nu, eller vil jeg indgive 

anmeldelse.” 
 

Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 7. maj 2020 konstateret, at 
indklagede er registrant af domænenavnet ”kenzie.dk”.
 
Ved sekretariatets søgning på ”kenzie” den 7. maj 2020 i Google (www.google.dk) blev antallet af 
søgeresultater oplyst til at være ca. 61.800, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de 
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første 50 søgeresultater vedrørte ingen klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte derimod 
navnlig beklædningsgenstande. 
 
Sekretariatet har ved opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) den 7. maj 2020 
konstateret, at indholdet af domænenavnet ”kenzie.dk” er lagret 11 gange i perioden 1. juni 2013 til 
11. august 2019. En gennemgang af lagringerne viser, at domænenavnet i perioden 1. juni 2013 til 
18. maj 2017 fremstod således. 
 

 
 
Ved opslag den 7. maj 2020 på Danmarks Statistiks hjemmeside (www.dst.dk) har sekretariatet 
konstateret, at der pr. 1. januar 2020 var fem personer, der bar efternavnet ”Kenzie”, mens der var 
seks kvinder og én mand, der bar fornavnet ”Kenzie”. 
 
Korrespondancen mellem sekretariatet og indklagede i forbindelse med denne klagesag er sket via en 
mailadresse knyttet til domænenavnet ”kenzie.dk”. 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 

• at indklagedes brug af domænenavnet ”kenzie.dk” er i strid med klagerens rettigheder efter 
navneloven, idet klageren i 1977 fik tilladelse til at bære efternavnet ”Kenzie”, der herefter er 
blevet et beskyttet familienavn, 

• at klageren ikke har givet indklagede tilladelse til at bruge navnet ”Kenzie”, 

• at det forhold, at indklagede anvender domænenavnet ”kenzie.dk” til mailadresser og eventuelt 
også til en privat hjemmeside, ikke medfører, at indklagedes brug af domænenavnet – i strid med 
klagerens navneret – er berettiget, og 

• at indklagedes brug af domænenavnet ”kenzie.dk” potentielt kan være til skade for klageren, f.eks. 
hvis indklagede begynder at drive virksomhed fra domænet og denne virksomhed efterfølgende 
går konkurs. 

 
Indklagede har gjort gældende,  

• at indklagede blev registrant af domænenavnet ”kenzie.dk” i forbindelse med, at Dan Zier Hansen 
og Kenneth Middelboe Carlson stiftede anpartsselskabet Kenzie ApS, hvis navn er en 
sammensætning af de tre første bogstavere i navnene ”Kenneth” og ”Zier”, 
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• at domænenavnet ”kenzie.dk” ikke siden 2011 er blevet anvendt til brug for Kenzie ApS, men at 
såvel Dan Zier Hansen som Kenneth Middelboe Carlson og en række af deres familiemedlemmer 
har knyttet mailadresser til domænenavnet, ligesom domænenavnet bruges til en privat 
hjemmeside, 

• at det er korrekt, at der i en periode ikke har været adgang til hjemmesiden på domænenavnet, men 
dette skyldes et hackerangreb, og de problemer, som dette skabte, nu er løst, hvorfor der igen er 
adgang til hjemmesiden, 

• at det vil være til stor gene for Dan Zier Hansen, Kenneth Middelboe Carlson og deres 
familiemedlemmer, hvis indklagede mister domænenavnet ”kenzie.dk”, idet de tilknyttede 
mailkonti anvendes dagligt, og idet mailkontiene er tilknyttet mange online tjenester, og 

• at indklagede ønsker at kunne anvende domænenavnet ”kenzie.dk”, når indklagede beslutter sig 
for at genetablere sin virksomhed. 

 
Nævnets bemærkninger: 
 
Da det på det foreliggende grundlag må antages, at domænenavnet ”kenzie.dk” ikke har kommerciel 
betydning for i hvert fald klageren, 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). 
 
Klageren har over for klagenævnet dokumenteret at være bærer af efternavnet Kenzie. Efter de 
foreliggende oplysninger bæres efternavnet alene af et meget begrænset antal personer i Danmark, og 
klagerens efternavn er derfor beskyttet i medfør af navnelovens § 3. Sagen giver herefter først og 
fremmest anledning til at overveje, om indklagede har overtrådt navnelovens § 27, der er sålydende:  
 

”§ 27. Den, der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et 

navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden 

tilpligtet at ophøre med brugen af navnet.”  
 
Navnelovens § 27 har til formål at værne bl.a. bærere af efternavne imod, at uvedkommende gør brug 
af efternavnet på en sådan måde, at andre vil sætte det brugte navn i forbindelse med efternavnet og 
bærernes slægt. Bestemmelsen kan imidlertid alene påberåbes, såfremt der foreligger en uhjemlet 
eller uberettiget brug af et navn, som er egnet til at skabe forveksling med efternavnet. Denne navneret 
indebærer imidlertid ikke, at klageren har en fortrinsret til domænenavnet ”kenzie.dk” forud for 
andre, som er berettiget til at gøre brug af navnet ”Kenzie” i en anden betydning. 
 
Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”kenzie.dk” er registreret af indklagede til brug 
for anpartsselskabet Kenzie ApS (CVR-nummer 32095690), der efter det oplyste i perioden 2009-
2011 anvendt domænenavnet til en hjemmeside. Kenzie ApS blev imidlertid opløst efter konkurs med 
ophørsdato den 1. december 2011, og domænenavnet har herefter været anvendt til en privat 
hjemmeside og til mailkonti for et mindre antal personer. 
 
Selvom domænenavnet ”kenzie.dk” oprindeligt blev registreret til brug for selskabet Kenzie ApS, er 
domænenavnet således ikke siden 2011 blevet anvendt af selskabet, og klagenævnet finder på denne 
baggrund, at indklagede ikke har godtgjort, at indklagede har en særlig ret til at gøre brug af det 
beskyttede navn ”Kenzie”. 
 



 7 

Klageren kan derfor modsætte sig indklagedes brug af navnet, herunder som domænenavn, da dette 
kan skabe en forvekslingsmulighed og risiko for, at andre vil sætte brugen i forbindelse med klagerens 
navn. 
 
Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at klageren ved dom kan få indklagede tilpligtet til at 
ophøre med bruge af domænenavnet ”kenzie.dk”, jf. navnelovens § 27. 
 
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende  
 

 
A F G Ø R E L S E 

  
Registreringen af domænenavnet ”kenzie.dk” skal overføres til klageren, Anni Kenzie. Overførslen 
skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
Dato: 11. juni 2020 
 
 

___________________ 
Jacob Waage 

(Formand)  
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 
 
 
                  Mette M. Andersen   Ulla Malling  


