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Remiss angående förslag till ändringar i 
registreringsvillkor för .se och .nu 
13 maj 2019 

Internetstiftelsen bjuder in till att lämna synpunkter på förslag till ändringar i 
registreringsvillkoren för toppdomänerna .se och .nu.  

Registreringsvillkoren är det avtal som gäller för samtliga innehavare av domännamn 
under toppdomänen .se och .nu och som reglerar förhållandet mellan innehavare, 
Internetstiftelsen och Internetstiftelsens återförsäljare (registrarer). Gällande 
registreringsvillkor finns publicerade på Internetstiftelsens webbplats 
www.internetstiftelsen.se/domaner/villkor-och-regler.  

Nedan följer en sammanfattning av de ändringar som Internetstiftelsen avser att 
genomföra. För att underlätta för läsaren framgår förslaget även i sin helhet med 
ändringsmarkeringar. 

Remissen gäller förslag till ändringar i: 

• Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 6 februari 2019
• Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .nu fr.o.m. 25 maj 2018

Internetstiftelsen avser att de föreslagna ändringarna ska börja tillämpas mellan 
innehavare, Internetstiftelsen och registrarerna från den 15 september 2019.  

Ändringar i registreringsvillkoren 

• Språkliga justeringar
• Ändring i punkt 3.2.1 till att tecken och bokstäver som domännamn får bestå av

publiceras i en lista på Internetstiftelsens webbplats.
• Tillägg i punkt 3.2.2 till att domännamn i sifferkombinationen xxxxxxxx-xxxx inte

kan registreras.
• Ändring i punkt 3.2.3 att vissa tekniska begränsningar publiceras under länken

[insert länk].
• Ändring i punkt 5.1.4 om att registrar som är namnserveroperatör har rätt att,

på grund av tekniska skäl, ändra i namnservrar utan begäran från innehavaren.
• Ny skrivning i punkt 5.1.8.4 om att Internetstiftelsen får lägga till, ändra eller ta

bort DS-poster.
• Punkt 5.4.2 att avregistrering och överlåtelse av domännamn inte får ske om ett

rättsligt förfarande som rör rätten till eller kontrollen över ett domännamn har
inletts.

• Ändring i punkt 6.4 till att Internetstiftelsen får avregistrera eller överföra
domännamn om det av bindande beslut av myndighet eller domstol framgår att
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enskild har bättre rätt till domännamnet eller att det allmänna ska ges kontroll 
över domännamnet.  

• Punkt 7.2.1 c) ändras från släktnamn till efternamn.  
• Punkt 10.2.3 ändras till att innehavaren inte behöver underrättas via e-post vid 

ändring av registreringsvillkoren, om en ändring är till uppenbar fördel för 
innehavaren eller endast innebär en språklig justering.  

Kontaktinformation 

Remissunderlaget finns även publicerat på Internetstiftelsens webbplats 
https://internetstiftelsen.se/om-oss/mer-om-oss/remisser/internetstiftelsens-remisser/.   

Vid eventuella frågor eller behov av förtydliganden kontakta 
remissvar@internetstiftelsen.se.  

Remissvar skickas till remissvar@internetstiftelsen.se senast den 28 juni 2019.  


