Remissammanställning – Frisläppningsförfarande för vissa spärrade och
reserverade domännamn
1.1

Bakgrund

I slutet på 2012 beslutade .SE:s styrelse att ett remissunderlag skulle skickas ut för att inhämta
synpunkter angående vilket frisläppningsförfarande .SE bör använda när vissa spärrade och
reserverade domännamn ska släppas för registrering.
Remissunderlaget skickades ut i början av april och de tillfrågade hade en månad på sig att besvara
remissen. Remissunderlaget skickades ut till .SE:s registrarer, Registrarföreningen,
Utrikesdepartementet, SNUS, ISOC-SE, ATF-tvistlösare och på en särskild e-postlista för remisser.

1.2

Sammanställning

Nedan följer en sammanställning över de inkomna svaren.
Antal respondenter: 25 stycken
Avsändare
Tvistlösare

Privatperson

Privatperson

Privatperson
Företagarna
Privatperson

Synpunkt
Instämmer med beslutet om ett frisläppande och
förespråkar i båda fallen auktion med öppen
budgivning. Intäkterna bör gå till något specifikt
ändamål som gynnar internetutvecklingen i
Sverige.
Anser inte att Utrikesdepartement bör ges förtur
på främmande staters namn på svenska eftersom
man inte riktigt ser kopplingen till UD.
Instämmer med beslutet om att frisläppa de
spärrade landskoderna. Anser att de ska
auktioneras ut en i taget och att det ska ske på
.SE:s webbplats för att generera besökare till
iis.se. Intäkterna bör gå till .SE:s verksamhet.
Tycker att .SE ska skänka främmande staters
namn på svenska till respektive ambassad och i
andra hand auktioneras ut.
Instämmer med beslutet om ett frisläppande och
förespråkar i båda fallen auktion med öppen
budgivning. Intäkterna bör .SE skänka till något
välgörande ändamål.
Stödjer beslutet om frisläppande. Förespråkar ett
lottningsförfarande och den som vinner en
lottning betalar en årsavgift för domännamnet.
Avstår från att lämna synpunkter.
Tillstyrker beslutet om att frisläppa berörda
domännamn. Föreslår ett lottningsförfarande i
första hand och i andra hand en auktion med
öppen budgivning.
Anser att ambassader och konsulat har haft sin
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chans att registrera domännamnen och därför
bör ingen ytterligare förtur ges till
Utrikesdepartementet.
Tillstyrker beslutet om att frisläppa berörda
domännamn. Föreslår auktion med öppen
budgivning och att intäkterna ska gå till .SE:s
Internetfond.
Instämmer i .SE:s förslag att ge
Utrikesdepartementet förtur på främmande
staters namn på svenska. Om de inte utnyttjar sin
förtur bör namnen auktioneras ut.
Tycker att ett lottningsförfarande är det bästa
sättet att frisläppa domännamnen. Den som
vunnit en lottning bör dessutom uteslutas från
utlottning på andra domäner.
I andra hand föreslås en auktion där den
intresserade får lägga ett bud på hur mycket
denne är beredd att betala i årsavgift. Årsavgiften
ska betalas så länge innehavaren har kvar
domänen.
Stödjer beslutet om att frisläppa berörda
domännamn.
Rekommenderar en tävling där intresserad
lämnar ett förslag på vad de tänker använda
domännamnet till (gäller spärrade landskoder).
Allmänheten får sedan rösta på det förslag de
tycker är bäst (om det finns flera förslag för ett
domännamn).

Privatperson

WPSYD

Frobbit
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Personen stödjer .SE:s förslag om att ge UD
förtur på främmande staters namn på svenska
och i andra hand utlysa motsvarande tävling som
för landskoderna.
Tillstyrker beslutet om att frisläppa berörda
domännamn. Föreslår auktion med öppen
budgivning och att intäkterna ska gå till .SE:s
Internetfond.
Instämmer i .SE:s förslag att ge
Utrikesdepartementet förtur på främmande
staters namn på svenska. Om de inte utnyttjar sin
förtur bör namnen auktioneras ut.
Stödjer beslutet om ett frisläppande. Anser att
frisläppandet bör ske enligt först-till-kvarn
principen.
Anser inte att UD bör ges förtur eftersom man
tycker att ambassader och konsulat redan har
haft cirka 10 år på sig att registrera namnen.
Anser att UD bör tillskrivas för att inhämta deras
synpunkter innan ett eventuellt frisläppande.
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Rekommenderar även .SE att inhämta
synpunkter från .org om ett auktionsförfarande
väljs eftersom de nyligen släppt en- och
tvåställiga domännamn.
Avstår från att lämna synpunkter.
Instämmer med beslutet om ett frisläppande och
förespråkar i båda fallen auktion med öppen
budgivning.
Stödjer beslutet om att frisläppa berörda
domännamn. Landskoderna bör i första hand
frisläppas genom ett lottningsförfarande och i
andra hand genom först-till-kvarn principen.
Stödjer .SE:s förslag om att ge UD någon form av
förtur på främmande staters namn på svenska.

Konkurrensverket

I övrigt anser personen att det inte är förenligt
med .SE:s uppdrag att ägna sig åt auktioner eller
liknande.
Vid frisläppning av resurser som kan vara av
värde för någon är det i allmänhet viktigt att se
till att frisläppningen inte sker på ett sätt som
leder till risk för konkurrensbegränsande
samarbeten (2 kap. 1 § konkurrenslagen
(2008:579, KL) respektive artikel 101 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF)).
Det är också viktigt att undvika situationer som
riskerar leda till en dominerande ställning och
därmed öppnar för missbruk av densamma (2
kap. 7 § KL respektive artikel 102 FEUF). Vad
gäller frisläppning av spärrade landskoder anser
Konkurrensverket att auktioner är ett
konkurrensvänligt tillvägagångssätt, eftersom de
innebär en möjlighet för alla intresserade att på
ett ordnat, icke-diskriminerande sätt bjuda på
domäner. Vidare är det konkurrensvänligt att alla
som är intresserade av att bjuda har tillgång till
samma information vid samma tidpunkt.

PANG Produktion
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I övrigt har Konkurrensverket inga synpunkter.
Stödjer beslutet om att frisläppa berörda
domännamn. Föreslår ett lottningsförfarande.
Tycker beslutet om att frisläppa domännamnen
är bra. Rekommenderar ett lottningsförfarande.
Stödjer beslutet om ett frisläppande. Tycker att
ett lottningsförfarande är mest rättvist. Anser att
ett auktionsförfarande är olämpligt och att försttill-kvarn principen innebär för stora tekniska
risker.
Rekommenderar ett auktionsförfarande och att
intäkterna oavkortat går till något som främjar
utvecklingen av Internet, exempelvis
Internetfonden.
Avstår från att lämna synpunkter.
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Instämmer med beslutet om ett frisläppande och
förespråkar i båda fallen auktion med öppen
budgivning. Intäkterna bör gå till .SE:s
verksamhet.
Avstår från att lämna synpunkter på remissen.
Instämmer med beslutet om ett frisläppande.
Rekommenderar att domännamnen släpps
genom ett lottningsförfarande och i andra hand
enligt först-till-kvarn principen. Anser att
auktion endast gynnar dem med mest pengar.
Anser att ambassader och konsulat har haft sin
chans att registrera främmande staters namn på
svenska och därför bör ingen ytterligare förtur
ges till Utrikesdepartementet.
UD:s bedömning är att UD inte bör utnyttja sin
förtursrätt till registrering av främmande staters
namn på svenska.
Däremot föreslår vi att .SE bör ge respektive
beskickning en förtur att – under en begränsad
tid om så behövs – registrera sin stats namn på
svenska. Detta torde då i viss mån följa redan
etablerad praxis samt vara ett artigt sätt att ge
beskickningarna en möjlighet till förtur.
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Tävling med
röstning på olika
projektförslag
5%

Auktion med öppen budgivning

Auktion med öppen
budgivning
48%

Lottningsförfarande
42%

Först-till-kvarn
Lottningsförfarande
Tävling med röstning på olika
projektförslag

Först-till-kvarn
5%

Av dem som lämnat ett konkret svar anser 48 procent att en auktion med öppen budgivning är det
bästa och mest rättvisa förfarandet. Dessutom har ytterligare fyra av de svarande angivit att de kan
tänka sig någon form av auktion som ett andrahandsval.
42 procent tycker att ett lottningsförfarande är att rekommendera. En person föreslår en tävling med
röstning på de inkomna förslagen och en person tycker att först-till-kvarn principen är det bästa
alternativet eftersom den metoden används vid frisläppning till vardags.
Sex stycken instämmer med .SE:s förslag på att ge Utrikesdepartementet förtur på främmande staters
namn på svenska. Fyra stycken tycker inte att det är bra eftersom man anser att konsulat, ambassader
eller motsvarande redan har haft cirka tio år på sig att registrera namnen. Utrikesdepartementets
egen bedömning är att de inte bör få förtur till registrering på namnen. Departementet föreslår vidare
att .SE bör kontakta respektive beskickning och informera dem om deras nuvarande förtur innan
domännamnen släpps för registrering.
Resterande del har valt att inte kommentera förslaget men eftersom de rekommenderar auktion,
först-till-kvarn, lottning eller en tävling är slutsatsen att de inte stödjer förslaget.

1.3

Rekommendation från .SE:s Policyrådgivningsgrupp, PRG

Policyrådgivningsgruppens rekommendation är att .SE auktionerar ut aktuella domännamn.

1.4

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att domännamnen ska auktioneras ut med reservation för främmande staters
namn på svenska. .SE uppmanas att kontakta Utrikesdepartementet för att få kontaktuppgifter till
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respektive lands beskickning, och ge dem möjlighet att inom en viss tid utnyttja förturen till att
registrera domännamnen innan dessa auktioneras ut.

Dokumentnummer: 2013-2N
Revision: A1

Sida 6 av 6

