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1

Introduktion

1.1

Detta dokument
Remissunderlag för att inhämta synpunkter beträffande vilket frisläppningsförfarande
.SE bör använda när vissa spärrade och reserverade domännamn ska släppas för
registrering.

1.2

Om .SE
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation
som verkar för en positiv utveckling av Internet i Sverige. .SE ansvarar för Internets
svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och
teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Överskottet från registrering av
domännamn finansierar initiativ som främjar Internetutvecklingen i Sverige, både
genom egen verksamhet och genom finansiering av fristående projekt.
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2

Bakgrund
Inför .SE:s avreglering 2003 inhämtades synpunkter på de föreslagna ändringarna
genom remiss. Remissvaren ledde till att dåvarande styrelse fattade beslut om att
spärra respektive reservera ett antal domännamn och upprätta en spärrlista över dessa.
Spärrlistan består av ett begränsat antal domännamn i olika kategorier. Vissa
domännamn är helt spärrade för registrering medan andra är reserverade för behörig
sökande. Spärrlistan utvärderas regelbundet för en ny bedömning av grunden för
spärrar och reservationer.
2006 utökades spärrlistan med vissa numeriska domännamn i samband med att .SE
började tillåta registrering av domännamn med enbart siffror. Även denna regeländring
föregicks av ett externt remissförfarande.
De spärrade och reserverade domännamnen finns publicerade i en lista på .SE:s
webbplats, https://www.iis.se/data/barred_domains_list.txt.
I september 2012 fattade .SE:s styrelse beslut om spärrade och reserverade
domännamn. Styrelsen beslutade att spärrade landskoder respektive främmande
staters namn på svenska ska frisläppas, men att .SE ska remittera frågan på vilket sätt
frisläppandet ska gå till. Samtliga spärrade och reserverade domännamn behandlades
på styrelsemötet men det var dessa som skulle remitteras.

2.1

Kategorier som är föremål för remiss

2.1.1

LANDSKODER
.SE Blocked, Country codes – Landskoder enligt ISO 3166-1 alpha 2 code elements.
Tvåställiga domännamn som samtidigt utgör landskod. I ISO-standarden finns en
kategorisering som .SE tidigare har tagit ställning till på så sätt att vi spärrat de
officiellt tilldelade koderna (märkta med grönt), de särskilt reserverade koderna och de
ännu inte officiellt tilldelade (märkta med gult).

http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm
Tvåställiga landskoder har tillskrivits en särställning enligt RFC 1591 och ICANN, den
internationella organisation som har ansvar för rotnamnsystemet (som utgör toppen av
domännamnsträdet). Med bland annat detta som grund beslöt .SE att inte tillåta
registrering av tvåställiga domännamn som samtidigt utgör landskod. Utöver dessa
skäl är spärren av tvåställiga landskoder också i linje med att .SE valde att reservera
registrering av främmande staters namn på svenska till förmån för ländernas
representation i Sverige.

2.1.2

FRÄMMANDE STATERS NAMN PÅ SVENSKA
.SE Reserved, Countries – Främmande staters namn på svenska. Skydd för främmande
staters namn på svenska utgår från Utrikesdepartementets utrikes namnbok.
Främmande staters namn på svenska har reserverats som ett försiktighetsmått för att
ta hänsyn till EU-diskussioner om skydd av namn på geografiska områden. Företrädare
för det aktuella landet (ambassad, konsulat eller motsvarande) kan ansöka om
domännamnet till förmån för sin egen verksamhet eller landet i fråga. Ambassad,
konsulat eller motsvarande för det aktuella landet har därmed en förtur på
domännamnet.

2.2

Motiv till frisläppande
I och med upprättandet av spärrlistan 2003 tog också dåvarande styrelse beslut om att
listan skulle utvärderas efter fem år. Det ledde till att .SE under 2008 släppte
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reserverade geografiska namn och under 2010 de namn som reserverats för Hovets
räkning. Vid båda tillfällena erbjöds det en förtur till dem som namnen reserverats för
innan de släpptes. Hovet valde att utnyttja sin förtur och för de geografiska namnen
valde vissa kommuner att använda förturen och vissa inte. De geografiska namn som
blev kvar frisläpptes enligt först-till-kvarn principen.
Generellt vill .SE försöka ha så få spärrade och reserverade domännamn som möjligt
och det ska finnas goda skäl till varför de är spärrade eller reserverade.

2.2.1

HUR SER DET UT FÖR ANDRA TOPPDOMÄNER?
Enligt en CENTR-undersökning från 2012 så är det relativt vanligt förekommande med
olika typer av spärrar för registrering av vissa ord eller bokstavskombinationer som
domännamn.
Spärrade domännamn tolkas här som domännamn som inte kan registreras på grund
av hinder i lagstiftning eller begränsningar i hur ord får användas, som till exempel
ordet ”bank” eller i övrigt ”olämpliga namn”.
”Olämpliga namn” avser namn som, även om de inte strikt bryter mot någon lag, ändå
bedöms vara känsliga och därmed inte tillåts registreras, som till exempel ordet ”sex”.
Med den definitionen så har enligt CENTR:s undersökning 32 ccTLD:er av de 50 som
svarat (65 procent) någon form av spärrlista med enligt lag förbjudna eller olämpliga
namn. 18 av 32 anger att listan enbart är intern medan 14 publicerar den öppet.
Vanligast förekommande är i fallande ordning spärrar mot:
- registrering av geografiska ord,
- stötande/oanständiga/obscena ord,
- generiska toppdomäner,
- ord bannlysta av historiska eller politiska skäl,
- förkortningar som associeras med andra ccTLD:er,
- myndighetsnamn,
- namn skyddade av lagstiftning,
- hatsajter (exempelvis xyzsucks.zy),
- namn på offentliga personer,
- namn som är starkt kopplade till religion, samt
- namn på politiska partier.
Andra spärrlistor som förekommer är ord som står i strid mot allmänhetens
uppfattning, Internetrelaterade begrepp samt namn skyddade av ICANN.
Av de 32 ccTLD:er som har någon typ av spärrlista är det alltså 31 procent som har en
spärrlista som förhindrar registrering av förkortning för andra ccTLD:er.

2.3

Syftet med remissen
Syftet med att kommunicera förslagen i detta skede är att vi vill vara transparenta och
skapa utrymme för diskussioner kring förslagen och ge möjlighet att påverka beslutet
och även att ställa frågor om det är något som är oklart.
.SE vill med denna möjlighet stimulera och entusiasmera så många som möjligt att
höra av sig. Remissunderlaget skickas ut brett via e-post. Kommunikationen avser att
främja ett så brett deltagande som möjligt i utvecklingen av .SE från olika intressenters
perspektiv. Vi sätter stort värde på om såväl .SE:s återförsäljare som andra intressenter
besvarar frågorna i remissen.
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3

Frågor
För att inhämta synpunkter från berörda intressenter ber vi er att besvara
nedanstående frågor.

3.1

Vad anser du om beslutet att frisläppa de spärrade landskoderna?
Skälen till spärren av landskoder var ursprungligen mer tekniska än juridisk eller
administrativ. En namnserver kunde till exempel fastna i uppslagningen om
söksträngen, det vill säga hela domännamnet, innehöll namnet på någon annan
toppdomän, som till exempel us.se. Serverprogrammet väntade sig ingenting efter .us
och hängde följaktligen upp sig i tron att den hittat en toppdomän och att den därpå
följande punkten markerade rot. Detta är med dagens moderna programvaror numera
inte något problem.
Eftersom regeln om spärr av landskoder saknades under de allra tidigaste
domännamnsreglerna har en del landskoder redan blivit registrerade, som till exempel
sk.se och hd.se.
Vad är din åsikt om beslutet att frisläppa de spärrade landskoderna?

3.2

På vilket sätt anser du/ditt företag att .SE bör frisläppa de spärrade
landskoderna?
.SE har identifierat några möjliga tillvägagångssätt:
-

Auktion med öppen budgivning.

-

Auktion med stängd budgivning.

-

Först-till-kvarn (samtliga domäner, 173 stycken, frisläpps vid samma tillfälle).

-

Först-till-kvarn (domänerna frisläpps i omgångar med ett mindre antal åt gången).

Vilket av alternativen ovan, eller annat sätt, anser ni vara det bästa? Förklara gärna.

3.3

Vad anser du om beslutet att frisläppa främmande staters namn på
svenska?
I samband med regeländringen 2003 beslutade .SE:s styrelse att främmande staters
namn på svenska skulle höra till kategorin reserverade för behörig sökande. Det
innebär att företrädare för landet, till exempel landets beskickning har kunnat göra en
sådan registrering.
Beslutet om skydd för främmande staters namn på svenska utgick från
Utrikesdepartementets ”Utrikes namnbok”. Företrädare för det aktuella landet
(ambassad, konsulat eller motsvarande) har kunnat ansöka om hävning av spärr till
förmån för sin egen verksamhet eller landet i fråga.
Under åren har omkring ett tjugotal sådana registreringar genomförts.
Vad är er åsikt om beslutet att frisläppa främmande staters namn på svenska?
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3.4

På vilket sätt anser du/ditt företag att .SE bör frisläppa främmande
staters namn på svenska?
.SE föreslår att Utrikesdepartementet bör tillskrivas och ges förtur till registrering av
namnen. Utrikesdepartementet kan sedan använda eller fördela domännamnen på det
sätt de önskar. Om förturen inte utnyttjas släpps domännamnen på motsvarande sätt
som landskoderna.
Instämmer du med .SE:s förslag, eller har du någon annan åsikt?

3.5

Övriga synpunkter beträffande frisläppandet av berörda domännamn
Här kan du lämna övriga kommentarer och synpunkter på de föreslagna
förändringarna.
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