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PTS förslag på hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i
toppdomänlagen

1

Inledning

1.1

Uppdrag från regeringen

I beslut N2014/3765/ITP från 11 september 2014 gav regeringen Post- och
telestyrelsen (PTS) i uppdrag att dels föreslå hur vissa domänansökningar bör
hanteras och dels utreda behovet av ändringar i lagen (2006:24) om nationella
toppdomäner för Sverige på Internet (toppdomänlagen).
Vid Näringsdepartementets tidigare remiss (N2011/5286/ITP) kring bl.a.
toppdomänlagen anförde vissa remissinstanser förslag på ändringar i lagen.
Vissa remissinstanser har efterlyst ytterligare utredning av detta och andra
relaterade frågor.
En av de saker som särskilt efterlysts är regler för hur nya toppdomäner med
geografiskt namn som har anknytning till Sverige ska hanteras. Regeringen
uppdrog 2012 åt PTS att till och med den 31 december 2012, på begäran av
den som hos The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN) har ansökt om tilldelning av en toppdomän med ett geografiskt
namn som har anknytning till Sverige, vara den instans som prövar frågan om
utfärdandet av en förklaring om att Sverige inte motsätter sig att ansökan
beviljas. Detta säkerställde ett svenskt förfarande för ICANN:s första
ansökningsomgång, men det förväntas komma fler. Det är därför motiverat
med en permanent lösning för hanteringen av kommande ansökningar.
Sammanfattningsvis har Regeringen givit PTS i uppdrag att:




dels lämna förslag som säkerställer att den svenska hanteringen av
domänansökningar rörande geografiska namn med anknytning till
Sverige får en permanent lösning som inte kräver nya regeringsbeslut
för varje kommande ansökning,
dels utreda behovet av ändringar i lagen (2006:24) om nationella
toppdomäner för Sverige på Internet (toppdomänlagen). Om
utredningen visar att det finns behov av ändringar ska PTS lämna de
förslag till författningsändringar som är befogade.

PTS ska vid genomförandet av uppdraget beakta de synpunkter som lämnats i
tidigare remissvar rörande domännamnsfrågor, t.ex. Näringsdepartementets
remiss N2011/5286/ITP. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2015.
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1.2

Omfattning och avgränsningar

I denna rapport lämnar PTS ett förslag som ska säkerställa att den svenska
hanteringen av domännamn rörande geografiska domännamn med anknytning
till Sverige får en permanent lösning som inte kräver nya regeringsbeslut för
varje kommande ansökning. PTS lämnar också förslag på ändringar i
toppdomänlagen samt förslag till fortsatta utredningar.
I arbetet med att utreda behovet av ändringar i toppdomänlagen har PTS
utgångspunkt varit att uppdraget utgår från nu gällande tillämpningsområde för
toppdomänlagen, d.v.s. att syftet och inriktningen av lagen ska vara densamma
som idag (säkerställa säker och stabil drift samt en ändamålsriktig och ickediskriminerande tilldelning av domännamn). Vidare har PTS inte tolkat
uppdraget som att alla frågor kopplade till hanteringen av toppdomäner ska
utredas. T.ex. har utredningen inte omfattat frågor som om toppdomäner i
Sverige helt bör hanteras av staten eller om staten bör skriva ett avtal med
toppdomänadministratören.
PTS har under utredningen uppmärksammat behovet av vissa
författningsändringar och lämnar därför förslag i dessa delar. I några frågor har
PTS identifierat att det finns ett behov av mer övergripande förändringar av
toppdomänlagen som kräver ett mer omfattande utredningsarbete än som
kunnat genomföras inom regeringsuppdragets tidsram. I dessa delar lämnar
PTS inte något färdigt författningsförslag eller fullständig utredning utan
föreslår istället att frågan utreds ytterligare.
1.3

Metod

PTS har inom ramen för uppdraget beaktat inkomna synpunkter i
Näringsdepartementets remiss om domännamnsfrågor 2011
(N2011/5286/ITP). Vidare har PTS låtit genomföra djupintervjuer med ett
urval av aktörer under hösten 2014 och genomfört en internationell enkät till
ett urval av europeiska tillsynsmyndigheter. PTS har dessutom utvärderat de
verktyg som den nuvarande toppdomänlagen ger myndigheten.
1.4

Sammanfattning av PTS förslag

I detta avsnitt sammanfattar PTS myndighetens förslag på lagändringar,
ytterligare utredningar samt förslag för att säkerställa att den svenska
hanteringen av domänansökningar rörande geografiska namn med anknytning
till Sverige får en permanent lösning.
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1.4.1

Förslag på ändring
gar i toppdomänlagen
n

PTS lämnaar i denna raapport förslaag på två ändringar i top
ppdomänlaggen.
Förslagen på författnin
ngsändringaar avser 2 § (definitioner
(
r) och 13 § ((tillsyn)
toppdomäänlagen.
PTS föresllår att definiitionen av beegreppet nattionell toppdomän i 2 § ändras så
att en topp
pdomän som
m betecknar en nation, region
r
eller annan geografissk
beteckning av
a nationellt inntresse omfatt
ttas.
PTS föresllår att den obsoleta hänvvisningen tilll 16 kap. 10
0 § utsökninggsbalken i
13 § toppddomänlagen ändras i enllighet med motsvarande
m
e skrivelse i 7 kap. 2 §
2 st lagen (2003:389)
(
om
o elektroniisk kommun
nikation (LE
EK).
PTS reson
nemang kringg dessa ändrringsförslag redovisas i avsnitt 6.1 ooch avsnitt
6.5.
1.4.2

Förslag på ytterlig
gare utredn
ningar

PTS har iddentifierat beehov av ytteerligare ändrringar i toppdomänlagenn, vilka
kräver ytteerligare utred
dning innan förslag till författningsä
f
ändring kan tas fram.
Nedan sam
mmanfattar PTS
P sina förrslag på ytteerligare utred
dningar.
I avsnitt 6..2 föreslår PTS
P att det i toppdomän
nlagen bör in
nföras ett krrav på att
domänadm
ministratören
n har sin hem
mvist i Sveriige. PTS harr inom rameen för detta
uppdrag in
nte utrett hu
ur ett sådant krav ska infföras för att vara förenliigt med
EU-rätten.. PTS föreslår därför attt en sådan utredning
u
gen
nomförs innnan ett
förslag på författningssändring tas fram.
I avsnitt 6..3 föreslår PTS
P att regerringen låter utreda
u
vilket ansvar statten bör ha
för att säkeerställa en kontinuerlig ddrift i nation
nella toppdo
omäner för SSverige på
internet i händelse
h
av att en toppddomänadmin
nistratör upp
phör med siin
verksamheet.
I avsnitt 6..4 föreslår PTS
P en skylddighet för toppdomänad
dministratöreer att till
PTS rappo
ortera inträfffade allvarligga incidenterr. Vidare förreslår PTS aatt ett
bemyndigaande införs, som ger myyndigheten föreskriftsm
f
mandat att näärmare
utveckla viilka typer avv störningar och avbrottt som ska rapporteras, vvad
rapportern
na ska innehålla och när en sådan raapportering ska ske. Innnan en
sådan skylddighet införs föreslår PT
TS en djupaare utredningg av frågan ooch att
konsekven
nserna av attt en rapporteeringsskyldigghet införs utreds
u
vidare
re.
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1.4.3

Förslag på ändring i i nstruktion för Post-oc
ch telestyre
elsen

I förordnin
ngen (2007:9951) med innstruktion fö
ör Post- och telestyrelsenn
definierar regeringen
r
PTS
P arbetsuuppgifter och
h ansvarsom
mråden. PTSS ser
fördelar med
m att uppgiiften att prööva frågor om
m utfärdand
de av stöd elller ickeinvändningg för ansökn
ningar om tooppdomäner med ett geeografiskt naamn med
anknytningg till Sverigee införs i insttruktionen. Det gör att uppgiften frramträder
tydligt och
h blir transpaarent och lätttillgänglig för
f alla intresssenter. PTSS föreslår
därför att en
e ny punktt läggs till i innstruktionen
n, i syfte att ge PTS en ppermanent
uppgift attt pröva dessaa frågor.
PTS reson
nemang kringg detta försllag redovisass i kapitel 7.
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2

Hanter
ring av
v toppd
domäne
er på g lobal
nivå

2.1.1

Domännam
mnssysteme
et har en viiktig funktion

Domännam
mnssystemeet (DNS) är en viktig del för att adreesseringen ppå internet
ska fungerra på ett enkelt sätt. Desss funktion är
ä i princip att
a koppla ihhop
domännam
mn med ip-aadresser. DN
NS är uppbyyggt på ett hiierarkiskt sättt, där
högsta nivvå kallas roteen. I rotzoneen finns info
ormation om
m alla de olikka
toppdomäänerna som är
ä aktiva. Tooppdomänerrna är av olika typer, det
et finns
landskodsttoppdomäneer (ccTLD1) som t.ex. .sse och generriska toppdoomäner
(gTLD2) so
om t.ex. .com
m men ocksså t.ex. infraastrukturrelaterade toppddomäner
(.arpa). En
n del av dessa toppdomääner är i form
m av internaationaliseradde
domännam
mn (IDN3).
Historiskt har det funn
nits relativt få toppdom
mäner, varav de flesta varrit
ccTLD:er. Sedan ICANN öppnadde upp för möjligheten
m
att
a ansöka oom nya
gTLD:er har
h dock män
ngden gTLD
D:er i roten ökat markan
nt. I oktober
er 2013
aktiverades den första nya gTLD:nn i roten och
h det finns nu
n fler än 4000 nya
gTLD:er aktiverade,
a
och
o fler är påå gång (bl.a. .stockholm)). Mer inforrmation om
ICANN:s process krin
ng nya gTLD
D:er finns i avsnitt
a
7.1.
2.1.2

ICANN har en central roll för top
ppdomäner
r

Flera organ
nisationer och funktionner är involverade i fram
mtagande av ppolicy4 för
toppdomääner. På interrnationell niivå har ICAN
NN en centtral roll.
ICANN, som
s
är en prrivaträttsligt icke vinstdrrivande orgaanisation som
m bildades
1998 och lyder
l
under Kalifornienss lagstiftningg, ansvarar för
f koordineeringen på
global nivåå för olika id
dentiteter påå internet. Sp
pecifikt gälleer det domännnamn, ipadresser (o
och AS-num
mmer) och t.eex. olika pro
otokollportn
nummer. ICA
ANN
ansvarar också för att ta fram poliicy för domäännamn5. In
nom ICANN
N har inte
regeringar ensam bestäämmanderäätt. ICANN är en s.k.
flerpartssamverkansorrganisation ((multistakeh
holder) där reegeringar deeltar på
v
som övriga
ö
intres senter, dvs. olika rådgiv
vande komm
mittéer och
liknande villkor
stödorganiisationer. Mer informatiion om någrra av intresseenternas olikka roller
framgår needan.
Country Codde Top Level Domain.
Generic Top
p Level Domain
n.
3 Internationa
alized Domain Names
N
(användeer script på t.ex. arabiska, kinesisska, kyrilliska).
4 En sorts regelverk som bygg
ger på rekommeendationer och riktlinjer
r
för hurr en viss verksam
mhet ska
hanteras.
5 Policy för de
e övriga identiteterna såsom ip-aadresser och po
ortnummer tas frram av andra orrganisationer,
RIR:arna resp
pektive IETF.
1
2
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Policy för domännamn tas fram inom ICANN:s olika stödorganisationer, t.ex.
så tar Country Code Names Supporting Organization.(ccNSO) fram förslag på
policy för ccTLD:er och Generic Names Supporting Organization (GNSO) tar
fram förslag på policy för gTLD:er. Policyframtagningen följer speciella
metoder och processer, och det är ICANN;s styrelse som till sist beslutar om
förslagen till policy. Ett exempel på en policy som tagits fram är programmet
för att möjliggöra ansökningar om nya generiska toppdomäner, som beslutades
i juni 2011, men påbörjades av GNSO många år tidigare.
För alla nya gTLD:er måste toppdomänadministratören6 ingå kontrakt med
ICANN. För ccTLD:erna är det sällsynt att administratören har ett kontrakt
med ICANN, oftast finns istället en enklare form av relation. ccTLD:erna lyder
därmed oftast bara under nationell lagstiftning, som för Sverige är
toppdomänlagen. Se mer om toppdomänlagen i kapitel 3.
Inom ICANN finns inte bara stödorganisationer utan också rådgivande
kommittéer. En av dessa kommittéer är Governmental Advisory Committee
(GAC). GAC ger råd till ICANN:s styrelse i frågor som regeringarna bedömer
vara av vikt för samhället (public policy). ICANN:s styrelse kan välja att inte
följa råd från GAC, men då måste de motivera väl varför de väljer att inte följa
ett sådant råd. När det gällde programmet för nya generiska toppdomäner gav
GAC många råd till styrelsen, i flera omgångar.
Figuren nedan illustrerar hur ICANN är strukturerat.

6 Den som ansvarar för drift, tilldelning och registrering av domännamn för en toppdomän. Det engelska
begreppet för toppdomänadministratör är Registry Operator, men ofta används enbart Registry.
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Källa: ICAN
NN
2.1.3

IANA-funktionen har en viktig operativ
o
roll

Inom ICA
ANN finns en specifik fuunktion, IAN
NA7-funktio
onen8, som hhanterar de
operationeella aspekterna kring kooordinering av
a de olika in
nternetidenttiteterna.
IANA är in
nte involverrad i policyfr
framtagningeen utan ska bara
b implem
mentera
redan besluutad policy på
p ett neutraalt sätt. Det är IANA so
om ansvararr för
rotzonen, som innehålller informaation om allaa toppdomän
ner. Informa
mationen i
rotzonen består
b
bl.a. av
a administraativa och tekkniska kontaakter för
toppdomäänadministraatören men oockså t.ex. in
nformation om de olikaa
namnservrrarna som an
nvänds för dden aktuella toppdomän
nen. Om en
toppdomäänadministraatör vill ändrra någon infformation i rotzonen,
r
t.eex. lägga
till en ny namnserver,
n
skickas en bbegäran om det till IAN
NA. IANA bbehandlar
begäran men
m måste få ett formelltt godkännan
nde av Natio
onal
Telecomm
munications and
a Informaation Admin
nistration (N
NTIA9) innann
ändringen kan införas i rotzonen.

Internet Assigned Numberss Authority.
ICANN skö
öter den funktion
nen idag genom
m kontrakt med. USA:s handelsd
departement.
9 NTIA är ett organ inom US
SA:s handelsdep artement. NTIA
A vill överlämnaa denna godkännnandeprocess
till internetsam
mfundet, och deet pågår nu en prrocess för att åsstadkomma dettaa överlämnandee.
7
8
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3

Toppdomänlagen

Toppdomänlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Lagen gäller teknisk drift av
nationella toppdomäner för Sverige på internet samt tilldelning och registrering
av domännamn under dessa toppdomäner. Syftet med lagen är att säkerställa
en effektiv och säker administration av nationella toppdomäner för Sverige och
att möjliggöra statlig insyn i och över administrationen. PTS har tillsyn över
efterlevnaden av lagen och av föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen.
I prop. 2004/05:175 framgår bl.a. följande beträffande lagens mål och syfte.
Nationella toppdomäner ses som en allmännyttig resurs som bör administreras
på ett sätt som gynnar tillväxt och företagande i den region som toppdomänen
avser. En toppdomän kan beskrivas som en typ av nationell resurs jämförbar
med t.ex. landskoden 46 i nummerplanen för telefoni (E.164).10 Syftet med en
nationell reglering av administrationen av toppdomäner bör huvudsakligen
vara att säkerställa att administrationen utförs på ett säkert och effektivt sätt.
Regleringen bör också syfta till att tillgodose intresset av integritetsskydd och
ickediskriminering. Vidare bör en reglering skapa möjlighet för staten att
kontrollera och vid behov ingripa för att tillse att de uppställda kriterierna för
verksamheten verkligen uppfylls.11 En reglering av nationella toppdomäner för
Sverige bör inte vara mer ingripande än absolut nödvändigt och möjliggöra att
toppdomäner kan utvecklas i takt med internettekniken i övrigt.12
Av 1 § toppdomänlagen framgår att lagen gäller teknisk drift av nationella
toppdomäner för Sverige på internet samt tilldelning och registrering av
domännamn under dessa toppdomäner. 2 och 3 §§ innehåller definitioner samt
förhållandet till personuppgiftslagen. Enligt 4 § ska en domänadministratör
anmäla sin verksamhet till den myndighet som regeringen bestämmer
(tillsynsmyndigheten). I 5 och 6 §§ framgår krav på den tekniska driften samt
register över tilldelade domännamn. 7 § avser tilldelning av domännamn samt
tvistlösningsförfarande. Av 8 § framgår vilka uppgifter domänadministratören
ska överföra till tillsynsmyndigheten. 9 § reglerar tillsynsmyndighetens
föreskriftsrätt. 10 - 13 §§ avser tillsyn och 14 § gäller verksamhet i krig. 15 –
16 §§ avser överklagande av tillsynsmyndighetens beslut.

Prop. 2004/05:175 s. 231.
Prop. 2004/05:175 s. 239 f.
12 Prop. 2004/05:175 s. 241.
10
11
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4

Reglering av toppdomäner i andra
länder

PTS har genomfört en enkätstudie till ett urval av europeiska
tillsynsmyndigheter och departement i syfte att kartlägga befintlig reglering av
nationella toppdomäner (ccTLD) och nya generiska toppdomäner (gTLD) som
pekar på berörd nation. Ett ytterligare syfte med enkätstudien har varit att
kartlägga vilka områden/frågor som regleras i andra länders lagstiftningar.
PTS skickade enkäten till Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge,
Spanien, Storbritannien och Tyskland. Sex länder har besvarade enkäten. Dessa
var Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Spanien och Tyskland.
Redogörelsen i det här kapitlet bygger på enkätundersökningen samt
information inhämtad från relevanta webbsidor från respektive land.
Som framgår nedan är det stora skillnader i hur toppdomänadministration
regleras i de olika länderna.
4.1

Den danska toppdomänlagen omfattar nya
generiska toppdomäner som förknippas med
Danmark

Den 1 mars 2014 trädde en ny toppdomänlag (Domænelov)13 i kraft i
Danmark, som ersatte den tidigare lagen från 2005. Den nya lagen har setts
över i sin helhet. Den nya toppdomänlagen reglerar bl.a. toppdomäner som
särskilt har avsatts för Danmark och toppdomäner som annars förknippas med
Danmark. Det innebär att den omfattar i princip alla gTLD:er associerade med
Danmark - såväl geografiska som andra. Den särskilda bestämmelsen (36 §) i
den nya lagen tjänar som ett juridiskt ramverk och gör det möjligt att reglera
framtida gTLD:er associerade/förknippade med Danmark. Det finns inga
särskilt framtagna kriterier för att bedöma om en ny gTLD ska anses associerad
med Danmark.
Av 36 § i Domæneloven, framgår att danska affärs- och tillväxtdepartementet
får fastställa regler om danska tillsynsmyndighetens (Erhvervsstyrelsen eller
Danish Business Authority14) roll i ansökningsprocessen m.m. i förhållande till
toppdomäner som annars förknippas med Danmark, och ta fram regler och
villkor för sådana toppdomäner.

13
14

LOV nr 164 af 26/02/2014 Gældende (Domæneloven)
http://danishbusinessauthority.dk/home/0/2
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Utöver angivande av vilka toppdomäner som omfattas av regleringen, regleras
även anbudsförfarande och förlängning av uppdragstid för
toppdomänadministratören, delegering av den nationella toppdomänen
(ccTLD:en), teknisk drift, WHOIS-registret, transparens och krav på ickevinstdrivande verksamhet. Erhvervsstyrelsen har i uppgift att säkerställa att
toppdomänadministratören följer de krav som ställs i Domæneloven.
DIFO, Danskt internetforum15, en icke-vinstdrivande organisation, har genom
upphandling fått uppdraget att administrera den danska nationella
toppdomänen, .dk.
4.2

Den finska lagen reglerar toppdomänerna .fi och
.ax, men inte nya generiska toppdomäner

Den finländska lagen om domännamn trädde i kraft 2003 (The Domain Name
Act, 228/2003). Lagen tillämpas på domännamn som slutar på landskoden för
Finland (fi) och landskapskoden för Åland (ax) men omfattar inte nya
geografiska toppdomäner som pekar på territoriet Finland.
I november 2014 godkände den finska riksdagen det lagförslag som kallas
informationssamhällsbalk16. Lagförslaget innehåller betydande förändringar för
fi-domännamnsverksamheten. En central förändring är att rollerna mellan
Kommunikationsverket (FICORA) och registrarerna17 förtydligas så att
domännamnsinnehavaren i framtiden kan få alla tjänster på ett ställe, hos sin
egen registrar. Samtidigt övergår Finland till en enhetlig och allmänt använd
internationell registry-registrar-modell18. Genom förändringen separeras
uppgifterna så att FICORA ansvarar för beviljande av domännamn, förvaltning
av domännamnsregistret och fi-zonen, och registraren ansvarar för
återförsäljning av domännamn. Skyddet av firma och varumärken förblir
oförändrat och den som ansöker om fi-domännamn ska fortfarande säkerställa
att det ansökta domännamnet inte kränker någon annans skyddade namn eller
märke. Informationssamhällsbalkens bestämmelser om domännamn träder i
kraft den 5 september 2016. Den nya lagstiftningen omfattar inte generiska
toppdomäner med anknytning till Finland. Ingen ytterligare översyn av lagarna
är planerade.

http://www.difo.dk/en/about_difo/
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20140917#Pidp6274496
17 Organisation som tillhandahåller tjänster som t.ex. nyregistrering, avregistrering, förnyelse och
överlåtelse av domännamn, uppdatering av kontaktuppgifter, hantering av namnservrar, byte av registrar
under en toppdomän.
18 Med Registry-Registrar modell avses att domännamnsinnehavare är kunder till registrarer i första hand,
framför att vara kund hos registryt.
15
16
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I Finland sköter staten genom FICORA den tekniska driften av .fi-zonen och
registret över registrerade domännamn och WHOIS-register.
163-170 §§ i Informationssäkerhetsbalken reglerar lagens tillämpningsområde,
FICORA:s domännamnsverksamhet och förmedling av domännamn,
registrarernas anmälningsskyldighet, domännamnets form och innehåll,
anteckning av uppgifter i domännamnsregistret och offentliggörande av
uppgifter, överföring av domännamn och byte av registrar, avregistrering av
domännamn, och registrarens övriga skyldigheter.
171 § i Informationssamhällsbalken finns bestämmelser om FICORA:s
bemyndigande vad gäller domännamnsförvaltningen, närmare: att administrera
toppdomänen .fi, bedriva och utveckla den domännamnsverksamhet som avser
fi-domäner, sörja för överföringsförbindelserna och förbindelsetrafiken från
namnservrarna för .fi-zonen till internet, övervaka registrarverksamheten, sörja
för informationssäkerheten i den domännamnsverksamhet som avser fidomäner, på begäran ge intyg och utdrag ur domännamnsregistret.
172 § reglerar säkerställandet av domännamns informationssäkerhet. Den
innebär bl.a. att FICORA har rätt till att vidta nödvändiga åtgärder för att
upptäcka, förhindra och utreda sådana betydande kränkningar av
informationssäkerheten som innebär att .fi-domännamn utnyttjas och som är
riktade mot allmänna kommunikationsnät eller kommunikationstjänster eller
mot användare av dem, samt för att inleda förundersökning med anledning av
kränkningarna. FICORA får vidta dessa åtgärder utan att höra
domännamnsanvändaren.
Helsingfors stad har ansökt om toppdomänen .helsinki i ICANN:s gTLDprogram.
4.3

Norsk utredning om hantering av nya geografiska
toppdomäner av norsk nationell betydelse

I Norge finns en toppdomänreglering sedan 2003 (Bestämmelser om
domännamn under norska landstoppdomäner, Domänförordningen). Norge
har tre nationella toppdomäner; Norge (.no), Svalbard-Jan Mayen (.sj) och
Bouvetöya (.bv). De två senare är dock inte i bruk.
Norid, Norska registryt för domännamn19, sköter den tekniska driften av den
norska nationella toppdomänen, .no, och registret för norska domännamn.
Norid är ett dotterbolag till Uninett A/S, som i sin tur ägs av
19

http://www.norid.no/
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Kunskapsdepartementet. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)20 har
till uppgift att kontrollera att bestämmelserna om den norska
toppdomänregleringen följs.
Nkom har ett särskilt myndighetsansvar för säkerhet och beredskap av
elektronisk kommunikation och har ansvar för tillsyn med centrala
internetresurser som t.ex. domännamnssystemet (DNS).
Under 2010 tillsatte norska transport- och näringsdepartementet en särskild
arbetsgrupp att utreda ett antal frågeställningar kopplade till nya geografiska
toppdomäner av nationell angelägenhet för Norge mot bakgrund av ICANN:s
planer med att öppna upp för fler toppdomäner på internet. Uppdraget
redovisades senare samma år (Final report - new top level domains of national
importance21).
Arbetsgruppens bedömning var att den nuvarande metoden för att tilldela
domännamn under den nationella norska toppdomänen, .no, fungerar bra.
Arbetsgruppen föreslog att den norska toppdomänregleringen ändras så att
den kan tillämpas även för nya generiska toppdomäner av norsk nationell
betydelse.
Exempel på förändringar av den nuvarande lagen som arbetsgruppen föreslog
handlade om att ändra lagens namn (utöka namnet med ”toppdomäner av
nationell betydelse”), dess tillämpningsområde (att även inkludera
”toppdomäner av nationell betydelse”), definitionsavsnitt (med ett tillägg av ny
definition av ”toppdomäner av nationell betydelse” och att flera av de nu
gällande definitionerna även beaktar ”toppdomäner av nationell betydelse”),
regler för tilldelning av domännamn, självdeklaration, tvistlösningsförfarande.
Arbetsgruppens förslag vad gäller tvistlösningsförfarande är att det befintliga
tvistlösningsförfarandet även ska användas för nya generiska toppdomäner av
nationell betydelse.
Det norska parlamentet, Stortinget, har hittills inte fattat något beslut om att
ändra den norska toppdomänlagen beaktande arbetsgruppens förslag på
ändringar.
Den nuvarande norska toppdomänlagen innehåller i övrigt bl.a. bestämmelser
om tilldelning av domännamn, självdeklaration, registrarsverksamhet,
20

http://www.npt.no/

21

http://www.regjeringen.no/upload/SD/Vedlegg/Telekommunikasjon/ReportNewTopLevelDomains_
Norway.pdf
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säkerhetskopior, process för tvistlösningsförfarande, tillsyn och kontroll,
avveckling av registreringsverksamheten.
Hittills, i den första ansökningsomgången, har ingen ansökan om en ny norsk
gTLD ansökts om i ICANN:s gTLD-program.
4.4

Spanskt regeringsbeslut reglerar tilldelning av
domännamn under .es, omfattar inte nya gTLD:er

I Spanien finns ett regeringsbeslut som trädde ikraft den 1 juni 2005
(Ministerial Order ITC/1542/2005), som godkänner den nationella planen för
domännamn under den spanska nationella toppdomänen, .es. Syftet med
planen är att göra regleringen avseende tilldelningen av .es-domännamn mer
flexibelt och liberalt jämfört med det tidigare regelverket.
Den spanska planen beaktar inte nya generiska toppdomäner med koppling till
Spanien. Det spanska departementet anger att ICANN:s beslut om öppnande
för nya generiska toppdomäner driver på en översyn av den befintliga
regleringen av den nationella toppdomänen. Det finns pågående diskussioner
om när och i vilken utsträckning en sådan ändring ska genomföras.
Red.es, en publik affärsdrivande del av den spanska staten (Ministry of
Industry, Tourism and Trade), sköter administrationen av den spanska
toppdomänen .es.
Bland annat har en ansökan om en ny geografisk gTLD .madrid ansökts om
inom ramen för ICANN:s gTLD-program.
4.5

Tyskland reglerar endast nya generiska
toppdomäner om toppdomänen är identisk med
namnet på en federal stat, region eller annan plats

I Tyskland regleras inte toppdomäner och underdomäner. Av 66 § 5p.
Telekommunikationsgesetz framgår dock att om en ny generisk toppdomän är
identisk med namnet på en federal stat, region eller annan plats och ett
samtycke av en offentlig myndighet krävs för registreringen av denna generiska
toppdomän, så ska lagen i den federala staten i fråga avgöra vilken publik
administration som har mandat att ge det nödvändiga samtycket. I händelse av
att det finns flera olika platser med samma namn, ska den lokala myndighet för
platsen som anses mest betydelsefull ur ett kommersiellt perspektiv avgöra.
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DENIC (Deutsches Network Information Center), ett privat, ickevinstdrivande kooperativ administrerar den nationella tyska toppdomänen,
.de.22
Det tyska departementet anger i PTS enkät att det inte finns några planer på att
se över toppdomänregleringen i Tyskland för närvarande.
I Tyskland har det exempelvis ansökts om de nya geografiska gTLD:erna
.bayern, .berlin och .hamburg .
4.6

Nederländerna saknar toppdomänreglering

I Nederländerna finns ingen reglering avseende hantering av den nationella
toppdomänen, .nl, eller tilldelning och registrering av domännamn under
denna.
Stiftelsen SIDN23 ansvarar för den tekniska driften och tilldelning och
registrering av domännamn under den holländska toppdomänen.
På SIDN:s webbplats24 finns länkar till bl.a. SIDN:s allmänna villkor vid
tilldelning och registrering av domännamn.
Departementet har angett att det inte finns någon planerad översyn av
reglering för toppdomäner i Nederländerna.
I Nederländerna har t.ex. toppdomänen .amsterdam ansökts om i ICANN:s
första ansökningsomgång över nya toppdomäner på internet.

22DENIC:s regler för tilldelning av domännamn under .de finns på följande länk
http://www.denic.de/en/bedingungen.html
23 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland
24 https://www.sidn.nl/a/about-sidn/general-terms-and-conditions
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5

Synpunkter på toppdomänlagen och
behovet av förändringar

I det aktuella regeringsuppdraget ingår att beakta de synpunkter som inkom till
regeringen 2011 i samband med regeringens skrivelse ”Remiss av kartläggning av
utvecklingen kring avtal mellan ccTDL-operatörer och regeringar samt förslag till avtal för
svenska förhållanden, N2011/5286/ITP”. De tillfrågade aktörerna ombads att
lämna synpunkter bl.a. avseende:
1. behovet av färdiga procedurer kring roller och ansvarsfördelning m.m.
för framtida domäner som pekar mot territoriet Sverige, samt
2. vilka ändringar som eventuellt krävs i toppdomänlagen, Lag (2006:24)
om nationella toppdomäner för Sverige på Internet.
Skrivelsen remitterades till fyrtioåtta instanser. Av dessa var det nio som inte
lämnade några synpunkter eller invändningar och två som inte besvarade
remissen.
För att få en uppdaterad bild av olika intressenters syn på toppdomänlagen gav
PTS i november 2014 Combitech i uppdrag att intervjua ett antal intressenter.
De som intervjuades var







Stiftelsen för internet infrastruktur (.SE),
Registrars.se,
Netnod,
Stockholms handelskammare,
Rikspolisstyrelsen (RPS) och
Skatteverket.

Svenskt Näringsliv, Konsumentverket och Datainspektionen kontaktades men
tackade nej till deltagande.
Generellt kan sägas att de tillfrågade 2014 anser att toppdomänlagen är relativt
bra och inte i behov av några större förändringar. De flesta har dock haft
synpunkter på vissa detaljfrågor där man förespråkar vissa förändringar. Dessa
förändringar innefattar dock inte bara toppdomänlagen.
Nedan redogör PTS för synpunkter som inkommit, både från remissen 2011
och från de intervjuer som genomförts 2014. Myndigheten tar i rapporten inte
upp samtliga inkomna synpunkter, t.ex. behandlas inte frågan om
toppdomänadministratören och staten bör ingå avtal. Myndigheten ger i
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kapitlet sin syn på om de i rapporten behandlade synpunkterna bör leda till en
förändring i toppdomänlagen eller inte.
Först återges de synpunkter som framfördes i remissen 2011 och därefter
synpunkter från intervjuer 2014. Avslutningsvis ger PTS kortfattat
myndighetens syn på frågan. De synpunkter som PTS finner bör beaktas i en
översyn av toppdomänlagen kommenteras ytterligare i kapitel 6.
5.1

Toppdomänlagens tillämplighet på nya
toppdomäner

Remissvar 2011
Flera intressenter framförde 2011 att toppdomänlagen bör omfatta inte bara .se
utan även alla nya toppdomäner med geografisk anknytning till Sverige.
Många remissinstanser påpekade också att DNS- och toppdomänområdet står
inför stora förändringar genom att nya toppdomäner kommer att skapas och
de framförde behovet av tydliga kriterier som anger vilka framtida
toppdomäner som pekar mot territoriet Sverige som ska omfattas av
toppdomänlagen. Som skäl för ett förtydligande angavs att spelreglerna måste
vara klara för aktörerna, och för att ge förutsättningar för en effektiv tillsyn.
PTS generella inställning i remissvaret 2011 var att toppdomänlagen bör
anpassas till den nya situation som nu kan uppstå eftersom det kan bli aktuellt
med nya toppdomäner vid sidan av .se som pekar på territoriet Sverige. PTS
förklarade att man ansåg det rimligt att eventuella framtida toppdomäner som
pekar på svenska kommuner eller städer, där användningen av toppdomänen
associeras med kommunen eller staden, faller under den svenska
toppdomänlagen. Mot bakgrund av dessa skäl föreslog PTS att definitionen av
nationell toppdomän utvecklas eller kompletteras så att även kommuner och
städer omfattas av definitionen.
Intervjusvar 2014
Registrars.se anser att territoriella toppdomäner som kan hänföras till Sverige
bör hanteras på samma sätt som .se. De framhåller att det är viktigt att alla
toppdomänadministratörer behandlas lika.
Netnod anser att det är viktigt att toppdomänlagen omfattar alla toppdomäner
med anknytning till svenskt territorium och att alla behandlas lika.
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.SE anser att toppdomänlagen bör uppdateras för att kunna hantera att det kan
komma att finnas flera aktörer på den svenska toppdomänsmarknaden. Alla
aktörer bör regleras lika och agera under samma villkor.
Stockholms Handelskammare anser att lika hantering ur ett
lagstiftningsperspektiv är viktigt för att marknaden ska fungera ur ett
kommersiellt perspektiv.
Skatteverket betonar att alla toppdomäner som kan härröras till svenska
myndigheter eller svenska ortsnamn ska omfattas av toppdomänlagen. Samma
regler som gäller för .se bör gälla för alla aktörer.
PTS bedömning
PTS instämmer i att det är rimligt att toppdomäner med geografisk anknytning
till Sverige omfattas av toppdomänlagen. PTS delar även uppfattningen att det
finns ett behov av att tydligare definiera vilka toppdomäner som omfattas av
lagen. PTS utvecklar detta vidare, och föreslår lagändringar, i avsnitt 6.1.
5.2

Krav på att toppdomänadministratören har hemvist
i Sverige

Remissvar 2011
Ett flertal remissinstanser underströk vikten av att toppdomänadministratören
driver verksamheten där svensk lag är tillämplig. Flera instanser ansåg att DNSsystemets stora betydelse för internets funktion medför att det är av vikt att
den svenska staten försäkras effektiv kontroll över toppdomänen .se. RPS
ansåg att det är rimligt att kräva att toppdomänadministratören bedriver
verksamheten inom svenskt territorium. FRA ansåg att toppdomänen för
Sverige bör göras helt underställd svensk lagstiftning för att säkra
förutsättningarna för kravställande och kontroll av toppdomänadministratörer
vars verksamhet relaterar till Sverige. FRA anförde även att det bör säkerställas
att ingen främmande eller fientligt inställd aktör kan ta kontroll över den
svenska toppdomänen och att all verksamhet som behövs för att den svenska
toppdomänen ska fungera bör vara placerad på svenskt territorium.
PTS ansåg att det finns fördelar ur ett driftsäkerhetsperspektiv med att
verksamheten drivs på svenskt territorium eller att toppdomänadministratören
åtminstone lyder under svensk jurisdiktion. Ett sådant krav skulle enligt PTS
säkerställera att det blir lättare att bedriva en effektiv tillsyn.
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.SE påpekade att staten vid en eventuell ändring av toppdomänlagen avseende
krav på att verksamheten ska bedrivas på svenskt territorium, även borde ställa
motsvarande krav på alla framtida toppdomänadministratörer. Denna
uppfattning delades av SNUS som ansåg att varje toppdomänadministratör
som är innehavare av toppdomäner som relaterar till territoriet Sverige bör lyda
under toppdomänlagen.
Kommerskollegium påpekade att ett krav på att verksamheten ska bedrivas i
Sverige skulle kunna utgöra ett hinder mot den fria rörligheten för varor och
tjänster i strid med EUF-fördraget.
Intervjusvar 2014
Registrars.se anser att det bör regleras vilken del av en
toppdomänadministratör som ska finnas i Sverige. För en privat aktör bör alla
delar av drift, ledning och administration finnas i Sverige. Detta behöver dock
inte framgå av toppdomänlagen utan kan hanteras i föreskrift eller avtal.
.SE anser att det är viktigt att aktörer har hemvist i Sverige och därigenom
faller under svensk jurisdiktion. Servrar bör vara placerade i Sverige även för
att upprätthålla låga responstider och god tillgänglighet för tjänsterna.
Netnod påpekar att det är svårt att hindra andra aktörer från att driva en
toppdomän från ett annat EU-land.
RPS framhåller att administrationen av en toppdomän ska ligga inom Sverige
för att brottsutredande myndigheter ska kunna få ut uppgifter. Verksamheten
måste omfattas av svensk lagstiftning.
Skatteverket anser att när det gäller domäner såsom den nationella
toppdomänen med nationellt intresse bör driften ligga i Sverige. Dock kan
andra toppdomäner med geografisk anknytning till Sverige, hanteras från
utlandet.
PTS bedömning
Flera av remissinstanserna har påpekat att det bör säkerställas att
toppdomänadministratörens verksamhet omfattas av svensk lagstiftning. PTS
anser att det är av vikt att en toppdomänadministratör omfattas av svensk
jurisdiktion och att möjligheterna för kontroll och tillsyn säkerställs. .SE har
redan idag inskrivet i sina stadgar att hemvisten ska vara i Sverige. Eftersom
fler toppdomäner nu kan komma att bli aktuella i Sverige bör det säkerställas

Post- och telestyrelsen

25

PTS förslag på hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i
toppdomänlagen

att även dessa omfattas av svensk jurisdiktion. Hur detta bör säkerställas
diskuteras vidare i avsnitt 6.2.
5.3

Säkerställande av kontinuerlig drift vid byte av
toppdomänadministratör

Remissvar 2011
SNUS ansåg att avtalet mellan staten och .SE uteslutande handlade om att
skapa åtgärder som innebär att .se-domänen vid behov kan administreras av
någon annan än .SE, en s.k. last resort.
ISOC-SE framförde uppfattningen att det är ytterst tveksamt om ett avtal i
praktiken kan garantera att en överflyttning sker i en situation där det uppstår
en konflikt mellan .SE och staten.
Registrars.se förordar att varje toppdomänsadministratör för
landstoppdomäner för territoriet Sverige ska tillhandahålla en last resort.
FRA ansåg att det kan finnas politiska skäl för regeringen att säkra att den har
möjligheten att byta toppdomänsadministratör för den nationella resurs som en
toppdomän relaterad till territoriet Sverige utgör.
PTS ansåg mot bakgrund av hur viktig resurs som domännamn under .sedomänen är i samhället idag att det är rimligt att det finns någon form av
inflytande från statens sida kring vem som driver .se-domänen och hur ett
eventuellt byte av toppdomännamnsadministratör ska ske. I dagsläget finns en
gemensam avsiktsförklaring från 2006 (N2006/1399/ITFoU) mellan
regeringen och .SE där man överenskommer om att tillsammans utforma ett
förslag till åtgärder och överenskommelser för att säkerställa att .se-domänen
vid behov kan administreras av någon annan än .SE, om och när behov
uppstår.
.SE redogjorde i sitt remissvar för tidigare utredningar och initiativ om
organisatorisk administrativ stabilitet av stiftelsen .SE vilket har koppling till
frågan om last resort. .SE konstaterar att det inte resulterat i något tydlig
strategi från regeringen avseende denna fråga.
Intervjusvar 2014
Registrars.se anser att det bör finnas en fristående myndighet eller instans för
”last resort” för det fall tvist skulle uppstå eller en toppdomänadministratör av
någon anledning skulle upphöra med sin verksamhet. Det är idag oklart vad
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som skulle hända om något inträffar som innebär att en
toppdomänadministratör inte kan upprätthålla driften.
.SE för fram att toppdomänlagen borde reglera toppdomäner som är relaterade
till Sverige på ett sådant sätt att det går att hantera information och drift om
något skulle inträffa som innebär att en toppdomänadministratör inte längre
kan hantera sina åtaganden.
PTS bedömning
Flera intressenter har tagit upp frågan om, och i så fall på vilket sätt, Sverige
bör reglera hur en kontinuerlig drift ska kunna säkerställas i det fall en
toppdomänadministratör upphör med sin verksamhet. PTS delar
remissinstansernas uppfattning att det skulle kunna uppstå problem i samhället
om en toppdomänadministratör av olika skäl (ekonomiska, tekniska eller andra
skäl) upphör med sin verksamhet och om en kontinuerlig drift av
toppdomänen inte kan säkerställas. Detta gäller särskilt för toppdomänen .se
som idag har drygt 1 300 000 domännamn registrerade. Det är svårt att på
förhand estimera eventuella samhälleliga, ekonomiska, sociala m.fl. värden av
nya nationella toppdomäner. Därmed är det också svårt att uppskatta behovet
av en kontinuerlig drift av sådana toppdomäner. PTS återkommer till denna
fråga i avsnitt 6.3.
5.4

Konkurrensreglering

Remissvar 2011
KTH pekade på problem kring konkurrens och lojalitet till följd av att .SE
både är registry och en registrar. KTH ansåg att det är olämpligt att
toppdomänadministratören samtidigt agerar registrar.
Registrars.se ansåg att ingen ny toppdomänsadministratör för
landstoppdomäner för territoriet Sverige ska äga mer äga 50 procent i någon
registrar för samma toppdomän.
Konkurrensverket ansåg att ICANNS:s beslut att ge möjlighet att skapa nya
toppdomäner rimligen borde leda till en ökad mångfald och en ökad
konkurrens. Detta skulle i sin tur minska behovet av en utökad reglering.
Konkurrensverket anförde även att den avgift som
toppdomänsadministratören har tagit för registrering av ett domännamn
successivt sjunkit från 1998 till 2010 med närmare 70 procent i nominella
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termer. Något behov av en prisreglering ansåg följaktligen Konkurrensverket
inte finnas.
Intervjusvar 2014
Registrars.se anser att det inte är bra att en toppdomänadministratör även kan
agera som registrar. Detta leder till en snedvriden konkurrens och borde
regleras i lag. .SE har en maktposition genom att de kontrollerar SE-Direkt,
vilket innebär att andra registrarer riskerar att stå sig sämre i konkurrensen. En
toppdomänadministratör som även agerar registrar bör inte kunna erbjuda t.ex.
webhotell eller andra kringtjänster. Registrars.se anser även att prissättning bör
regleras. Det kan överhuvudtaget ifrågasättas om en nationell
toppdomänadministratör ska vara vinstdrivande.
.SE anser inte att kommersiella aspekter kring domännamnsmarknaden bör
regleras i lag. Dessa hanteras istället bäst av marknaden själv. Det bör därför
inte finnas något krav på att dela upp registry- och registrarfunktion. Tvärtom
anser .SE att dessa funktioner så småningom kan smälta ihop. Det är en trend
att stater vill ha kontroll över toppdomäner, detta anser .SE är fel väg att gå.
Stockholms Handelskammare förespråkar en öppen och fri modell för
hanteringen av nya och befintliga domännamn och toppdomäner. En
dynamisk och rörlig marknad med ett brett utbud av tjänster och leverantörer
uppnås inte genom lagstiftning.
PTS bedömning
Konkurrensverket har möjlighet att ingripa mot beteenden som är förbjudna
enligt konkurrenslagen (1993:20). Konkurrensverket kan ingripa om ett företag
missbrukar en dominerande ställning eller om förtaget har ingått ett
konkurrensbegränsande avtal.
Syftet med toppdomänlagen är idag främst att kontrollera en säker och stabil
drift samt se till att en ändamålsenlig och icke-diskriminerande tilldelning av
domännamn fungerar. Eventuella konkurrensproblem med anledning av
åtgärder från toppdomänadministratörens sida bör enligt PTS bedömning i
första hand hanteras genom tillämpning av existerande konkurrenslagstiftning.
PTS föreslår därför i dagsläget inga ändringar i toppdomänlagen med anledning
av de framförda synpunkterna.
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5.5

Avsaknad av eller felaktiga registeruppgifter

Remissvar 2011
Konsumentverket anförde att det är vanligt förekommande att domäner
registreras med felaktiga uppgifter eller att nödvändiga uppgifter saknas. Ett
sådant förfarande är i strid med såväl nuvarande toppdomänadministratörs
egna villkor som med 6 § i toppdomänlagen. Felaktiga eller saknade uppgifter
kan försvåra myndigheters tillsyn, medföra svårigheter för konsumenter som är
i tvist med näringsidkare som döljer sin identitet, och för möjligheten att få
uppgifter om ägaren till en felaktigt registrerad domän.
Intervjusvar 2014
Registrars.se anser att det är viktigt att det görs en kontroll av att en person
som registrerar ett domännamn faktiskt finns. RPS framförde att det är viktigt
att uppgifter kring den som registrerar ett domännamn är korrekta. En
förbättrad kontroll av domännamnsansökningar skulle behövas.
PTS bedömning
Krav på att uppgifter i registret ska vara korrekta finns idag dels i
toppdomänlagen och dels i nuvarande toppdomänadministratörs egna villkor.
PTS har enligt 9 § toppdomänlagen möjlighet att utfärda föreskrifter om det
register som ska föras enligt 6 §. PTS bedömer därför att någon ytterligare
reglering i toppdomänlagen rörande registret i dagsläget inte är påkallad.
5.6

Brottsutredande myndigheters möjligheter att
begära ut uppgifter

Intervjusvar 2014
RPS framförde att det borde finnas tydligare regler för hur brottsutredande
myndigheter får ut uppgifter om domännamnsägare. RPS hänvisade till de
regler som finns definierade i LEK och anser att det på motsvarande vis bör
vara reglerat att brottsutredande myndigheter kan hämta ut uppgifter.
PTS bedömning
Det finns idag reglerat i 6 § toppdomänlagen att en domänadministratör ska
föra ett register över tilldelade domännamn under toppdomänen och vad
registret ska innehålla. Enligt samma paragraf ska uppgifterna i registret kunna
hämtas ut utan avgift via internet. PTS har även möjlighet att utfärda
föreskrifter om registret. Någon särskild reglering i toppdomänlagen om
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brottsutredande myndigheters möjligheter att få ut uppgifter anser PTS därför
inte vara påkallad.
5.7

Toppdomänadministratörens organisationsform

Remissvar 2011
Flera remissvar behandlade frågan om vilken organisationsform som är mest
lämplig för en toppdomänadministratör. Vikten av transparens och öppenhet
angavs som skäl för olika förslag.
Kammarkollegiet klargjorde att även om en stiftelse inte är en öppen
organisationsform, är inte heller andra privaträttsliga organ öppna
organisationsformer. För att handlingar som finns hos t.ex. ett aktiebolag ska
vara offentliga krävs att detta regleras i lag.
Länsstyrelserna kontrollerar att stiftelsen följer sitt ändamål och att
stiftelselagens regler följs. Om stiftelsens föreskrifter behöver ändras måste
stiftelsens styrelse eller förvaltare ansöka hos Kammarkollegiet eller
länsstyrelsen om tillstånd för att få göra ändringarna.
It- och telekomföretagen påpekade i sitt remissvar att utredningen inte tar upp
på vilket sätt som .SE styrelseledamöter tillsätts.
PTS bedömning
Toppdomänlagen innehåller bestämmelser för att tillgodose de syften som
beskrivits i kapitel 3. Så länge toppdomänlagen efterlevs ser PTS inget behov
av att i toppdomänlagen reglera vilken organisationsform som en
toppdomänadministratör ska bedriva sin verksamhet i.
5.8

Krav på den tekniska informationssäkerheten i
toppdomänadministratörernas verksamhet

Remissvar 2011
Ett specifikt krav som framfördes var att deponeringsfrekvensen av zonfiler
hos tillsynsmyndigheten bör förtätas. Det framkom även önskemål om att
regeringen bör kunna ställa krav på att den tekniska informationssäkerheten i
toppdomänernas verksamhet håller en ur samhällets perspektiv tillräckligt hög
nivå.
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PTS bedömning
Förutsättningar för att möta såväl kravet på deponeringsfrekvens som
möjligheten att ställa krav på informationssäkerheten finns redan i
toppdomänlagen. PTS bedömer av den anledningen att dessa mer detaljerade
krav inte bör bli föremål för någon ändring av toppdomänlagen utan kan vid
behov tas om hand inom ramen för PTS föreskriftsrätt.
5.9

Beredskapskrav

Remissvar 2011
Försvarsmakten ansåg att lagstiftningen om toppdomäner behöver vara
anpassad för alla krisnivåer och att det är viktigt att den svenska toppdomänen
hanteras nationellt på sådant sätt att funktionen kan garanteras även om landet
skulle bli avskuret från omvärlden.
Även FRA framförde att toppdomänlagen behöver vara anpassad för alla
krisnivåer.
Kronofogdemyndigheten ansåg att det är positivt att en beredskapsplan för
domännamnssystemet formuleras, men framhöll att det är angeläget att denna
inte kan ses isolerad utan måste förhålla sig till beredskapsplaner för t.ex.
hanteringen av ip-adresser och kommunikationsinfrastruktur.
PTS bedömning
Beredskapsfrågor beaktas i toppdomänlagen 14 § och ger tillsynsmyndigheten
möjlighet att via föreskrifter reglera den fredstida planeringen för
totalförsvarets behov av adressering med användande av
domännamnssystemet. Krav på den tekniska driftens funktion ställs i lagens 5 §
och kompletteras av tillsynsmyndighetens rätt att utfärda föreskrifter. PTS
bedömer att krav på förmåga att hantera påfrestningar kan hanteras i detta
föreskriftsarbete.
5.10

Uppdatering av 13 § med anledning av ändringar i
utsökningsbalken

Kronofogdemyndigheten påpekade att den nuvarande hänvisningen i
toppdomänlagen 13 § till Utsökningsbalken (UB) 16 kap. 10 § inte längre är
giltig, då den aktuella paragrafen i UB är upphävd. Kronofogdemyndigheten
påpekade att det föreligger skäl att ändra texten samt att överväga
förtydliganden avseende författningsstöd för exekutiva åtgärder.
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PTS bedömning
PTS instämmer med Kronofogdemyndighetens påpekande. Förändringar av
toppdomänlagens hänvisning till utsökningsbalken tas upp i avsnitt 6.5.
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PTS förslag p
på ändr
ringar i
toppdo
omänla
agen

I det här kapitlet
k
redoggör PTS förr myndigheteens syn på och
o förslag ppå
ändringar i toppdomän
nlagen och bbehovet av ytterligare
y
utredningar.
6.1

Toppdom
mänlagen bör omfa
atta alla toppdomä
t
äner
som har geografis
sk anknyttning till Sverige o
och är
av nation
nellt intre
esse

Som beskrrivs i avsnitt 5.1 är det m
många som anser
a
att allaa nya toppdoomäner
med geogrrafisk anknytning till Sveerige bör om
mfattas av to
oppdomänlaagen.
6.1.1

Omfattning
gen av nuva
arande top
ppdomänlag
g

I nuvarandde toppdomänlag definiieras begrepp
pet nationell toppdomään som en
toppdomän som
s betecknarr en nation elleler en region. Denna
D
definition bestäm
mmer vilka
toppdomääner som om
mfattas av nuuvarande top
ppdomänlagg. Från
författninggskommentaarerna och fförarbetena i regeringens propositioon
2004/05:175 gör PTS tolkningen att nation inn
nebär att top
ppdomäner som på
något sätt indikerar lan
ndet Sverigee (t.ex. .swe, .sverige etc. och .se) om
mfattas av
lagen, sam
mt att region in
nnebär att tooppdomänerr som utgör någon geoggrafisk del
av Sverige (t.ex. ett län
n) omfattas aav lagen. Vid
dare gör PT
TS tolkningenn att
toppdomääner som utggör namn påå svenska ko
ommuner elller städer idaag inte
omfattas av
a toppdomäänlagen.
6.1.2

Toppdomänlagen börr ha en bred
dare omfatt
tning

De finns en
e gemensam
m syn bland flera intresssenter i Sverrige att
toppdomäänlagen bör omfatta
o
flerr toppdomän
ner än .se. So
om nämnts i avsnitt
5.1 så är deet också PTS syn. Dom
männamn und
der .se-dom
mänen är en vviktig
resurs i sam
mhället idagg för företag,, organisatio
oner och myyndigheter, ooch även i
många fall för privatpeersoner. Förr nya Sverigeerelaterade toppdomäne
t
er är det
rimligt att anta att sådaana toppdom
mäner ocksåå kan komm
ma att bli vikttiga
resurser i samhället,
s
occh det är därrför lämpliggt att dessa också
o
omfatttas av
toppdomäänlagen.
Frågan är var
v gränsen bör dras förr vilka toppd
domäner som ska omfaattas. Att
alla toppdo
omäner som
m har en gennerell anknyttning till Sveerige ska om
mfattas
bedömer PTS
P inte varra rimligt, deet finns väldigt många namn som dåå skulle
kunna ingåå (t.ex. vissa företagsnam
mn, specifikka varumärkeen etc.). En mer rimlig
första avgrränsning är att
a begränsaa omfattninggen till geogrrafiska namnn som har
anknytningg till Sverigee. Frågan är om även deet är en för bred
b och otyydlig
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omfattningg, det finns väldigt
v
mångga olika geo
ografiska plattser av varieerande
storlek i Svverige.
En ytterliggare avgränsn
ning som kaan vara rimliig att övervääga är att beggränsa
omfattninggen till toppdomäner m
med geografisska namn so
om är av nattionellt
intresse för Sverige. En
E sådan inriiktning liggeer också i linje med hur N
Norge
resoneradee i sin utredn
ning från 20010. Som fraamgår i avsnitt 4.3 så förreslog
utredarna att
a i den norrska lagen innkludera geo
ografiska top
ppdomäner av
nationell betydelse.
b
Vilka typerr av geograffiska namn ssom kan anses vara av nationellt
n
intr
tresse är
inte enkeltt att definiera. PTS har iinte kunnat finna någon
n enhetlig upppfattning
eller definiition.
PTS bedöm
mning är ändå att det ärr rimligt att de
d toppdom
mäner som skka
omfattas av
a toppdomäänlagen är tooppdomäner med geogrrafiska namnn som är
av nationellt intresse för
f Sverige. D
Det får göraas en bedöm
mning i varje enskilt fall
om en ny toppdomän
t
med geograafiskt namn anses vara av
a nationelltt intresse
eller inte. Ett
E ingångsvvärde i en såådan bedömn
ning är enliggt PTS att
toppdomääner som utggörs av olikaa varianter avv beteckninggar av landeet Sverige,
namn på svvenska städeer, kommunner, län samtt större sjöarr och öar kaan anses
vara av nattionellt intreesse och borrde omfattass av toppdom
mänlagen. D
De
toppdomäänerna bör omfattas
o
av llagen endastt om använd
dningen av
toppdomäänen är assoccierad med tt.ex. staden, kommunen
n, länet, sjönn eller ön,
dvs. inte då
d toppdomäänen t.ex. annvänds för en
e produkt vars
v varumärrke är ett
namn på t..ex. en stad.
6.1.3

PTS föreslå
år ändringa
ar i toppdom
mänlagen för
f att utvid
dga
omfattning
gen av lage
en

Som framggår i avsnitt 6.1.2 anser P
PTS att topp
pdomänlageen bör omfaatta alla
toppdomääner som utggörs av geoggrafiska nam
mn som är av
v nationellt in
intresse för
Sverige. Laagen bör därrmed omfattta landskodstoppdomän
nen .se och aalla nya, av
ICANN go
odkända, geeneriska topppdomäner med
m geografi
fisk anknytniing till
Sverige och
h som är avv nationellt inntresse. Äveen då sådanaa toppdomänner
inkluderar bokstäver/ttecken enliggt andra skriftsystem (dv
vs. där inte bbara
ASCII-teckken (a-z, 0-99, ”-”) använnds) så bör de
d omfattas av lagen.
Beskrivnin
ngen av lagen
ns tillämpninngsområde (dvs. 1 §) beedömer PTSS kan förbli
oförändradd. För att utvidga lagenss omfattningg behövs endast förändrringar av
definitioneen av vad en
n nationell tooppdomän är.
ä PTS föreslår därför fföljande
ändring i 2 § i lagen.
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2§
Nuvarand
de lydelse

Föreeslagen lyd
delse

nationell to
oppdomän: toppdomänn
som beteckknar en natiion eller en
region.

Natiionell toppdomän: topppdomän
som betecknar en
e nation, reegion eller
annaan geografisk beteckning
b
av nnationellt
intressse.

6.2

Administtratörer a
av toppdo
omäner sk
ka verka inom
och driva
a toppdom
mäner frå
ån svensk
kt territorrium

Som beskrrivs i avsnitt 5.2 är det fl
flera intressenter som an
nser att topppdomäner
med anknyytning till Svverige bör drrivas på sven
nskt territorrium.
6.2.1

Inget hemv
vistkrav i n
nuvarande toppdomän
t
nlag

I nuvarandde toppdomänlag finns iinget krav på
p att toppdo
omänadminiistratören
ska ha hem
mvist i Sverigge. Regeringgen anförde i prop 2004
4/05:175 s 2264 att det
kan ifrågassättas om deet är förenliggt med EG-rrätten att kräva hemvistt i Sverige
för att tillh
handahålla tjänster (jämfför artikel 144 i kommissionens försllag till
Europaparrlamentets och
o rådets diirektiv om tjjänster på deen inre markknaden,
KOM [20004] 2 slutlig)). Vidare anffördes att tilllsynen i sig inte är beroeende av att
administraatören har heemvist i Sveerige. Tillsyn
nen över den
n tekniska drriften bör
kunna ske på elektronisk väg genoom övervakn
ning av t.ex.. funktion avv
namnservrrar. Ur ett sääkerhetspersspektiv är deet dock lämp
pligt att massterservern
för verksam
mheten finn
ns i Sverige ooch att denn
na kan fortsäätta drivas ooberoende
av förhållaanden utomllands. Dettaa kan emellerrtid närmaree föreskrivass av
regeringen
n eller tillsynsmyndigheteen i föreskriifter utan krav på att
administraatören har heemvist i Sveerige. Sammaantaget fann
n regeringenn att ett
krav på heemvist i Sverrige för topppdomänadm
ministratörer inte bör förreskrivas.
I SOU 20003:59 s 124 förordades
f
ddock ett krav på att den
n administrattivt
ansvarige har
h hemvist eller säte i SSverige. Utreedningen an
nförde bl.a. fföljande.
Enligt de grundläggan
g
nde tankarnaa bakom DN
NS utgör upp
pgiften att
administreera en nation
nell toppdom
män ett uppd
drag i allmän
nhetens,
huvudsakliigen den lokkala gemenskkapens, intresse och inn
nebär en skyyldighet att
betjäna de som har hemvist i omrrådet. I GAC
C:s principerr förordas däärför som
utgångspun
nkt en ordn
ning där den administrattivt ansvarigee har hemviist eller säte
i det aktuella området.. Förutom aatt det av praaktiska skäl kan
k föreliggga stora
fördelar med
m att den administrativ
a
vt ansvarige bedriver sin
n verksamheet i det
område so
om denne är satt att betj äna finns deet även klaraa juridiska föördelar
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med en såddan lösning.. De regelveerk som tilläm
mpas inom Sverige gälleer som
utgångspun
nkt endast in
nom det egnna territoriett och svensk
ka resurser. Ä
Även om
jurisdiktion
nen kan utstträckas till attt omfatta ävven verksam
mhet som beedrivs av
någon utom
mlands är det förenat m
med praktiskka svårigheteer att genom
mföra t.ex.
tillsyn överr verksamheeten, om dennna inte bed
drivs inom det
d egna terri
ritoriet. En
inte oväsen
ntlig omstän
ndighet i sam
mmanhangett är vidare attt toppdomäänen .se
har utveckklats till att vara
v en kritissk resurs förr internetanv
vändningen i Sverige.
Detta förh
hållande talarr med styrkaa för att den
n administrattivt ansvarigge för
Sverige bö
ör ha hemvisst i Sverige. SSammantageet fann utred
dningen att det var
välmotiverrat att kräva att den adm
ministrativt ansvarige
a
harr hemvist ellller säte i
Sverige.
6.2.2

Det bör finnas ett kra
av på att de
en administ
trativt ansv
varige har
hemvist i Sverige
S

Ett flertal intressenter
i
har uttrycktt att toppdo
omänlagen bör
b ställa kraav på att
toppdomäänadministraatören har heemvist i Sveerige. Det är också den oordning
som förorddas i GAC:ss principer.
PTS har i 5.1
5 föreslagiit att toppdoomänlagen bör
b omfatta fler toppdom
mäner än
.se. Det fin
nns flera anlledningar tilll att ställa up
pp ett krav på
p hemvist i Sverige.
Som beskrrivits i kapiteel 3 ses natioonella toppd
domäner som
m en allmännnyttig
resurs som
m bör administreras på eett sätt som gynnar
g
tillvääxt och förettagande i
den region
n som toppd
domänen avsser. Gemenssamt för top
ppdomänernna som
enligt PTSS förslag kom
mmer att om
mfattas av toppdomänlaggen är att dee har
anknytningg till Sverigee. Det är justt den geograafiska anknyytningen till SSverige
som är anlledningen tilll att den akttuella toppd
domänen om
mfattas av deen svenska
lagstiftninggen. Ur det perspektivet
p
t är det rimliigt att kräva att hemvistten ska
vara i Sverrige. Ett sådaant krav skuulle också inn
nebära att saamtliga topppdomäner
med anknyytning till Svverige komm
mer att verkaa under samma förutsätttningar.
.SE har reddan idag inskrivet i sina stadgar att styrelsen skaa ha sitt sätee i Sverige.
Ett sådant krav komm
mer även att säkerställa PTS
P möjligh
heter till att bbedriva en
effektiv tilllsyn.
PTS förorddar att det i toppdomännlagen införss ett krav påå att den adm
ministrativt
ansvarige har
h hemvist i Sverige. Innnan en sådaan ordning införs
i
krävs dock en
utredning om hur dettta ska utform
mas för att vara
v förenliggt med EU-rrätten. PTS
föreslår däärför inget fäärdigt författtningsförslaag i denna raapport.
6.3

Säkerställande av
v kontinuerlig drift vid byte
e av
mänadmin
nistratör
toppdom

I de genom
mförda interrvjuerna undder 2014 harr flera organisationer fraamhållit ett
behov av att
a reglera occh specificerra vad som gäller
g
om en
n
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toppdomänadministratör skulle upphöra med sin verksamhet av olika skäl och
ett behov av att reglera en last resort-funktion för administration av nationella
toppdomäner för att säkerställa en kontinuerlig drift av densamma.
Frågan om det är statens ansvar att säkerställa en kontinuerlig drift vid byte av
toppdomänadministratör aktualiseras ytterligare om nya
toppdomänadministratörer tillkommer i enlighet med PTS ändringsförslag i
2 § toppdomänlagen.
Behovet av att säkerställa en kontinuerlig drift för nationella toppdomäner för
Sverige på internet vid byte av domänadministratör (frågan om en last resortfunktion) har tidigare utretts av regeringen i SOU 2003:59 och prop.
2004/05:175. Regeringens bedömning var då att det inte finns ett behov att
reglera hur överförandet av nödvändiga uppgifter till en ny
domänadministratör ska ske.25 Regeringen fann inte heller skäl att reglera hur
en domänadministratör ska utses eller upphöra med sin verksamhet.26
PTS anser att reglering av nationella toppdomäner för Sverige inte bör vara
mer ingripande än absolut nödvändigt och möjliggöra att toppdomäner kan
utvecklas i takt med internettekniken i övrigt. Detta överensstämmer med
bedömningar som gjordes i prop. 2004/05:175.
Det anges i propositionen att det på sikt kan behöva finnas en beredskap för
att överföra administrationen till en ny administratör med mycket kort varsel.
Ett upphörande av administrationen av olika skäl kan ske mer eller mindre
abrupt, antingen på grund av ett särskilt beslut eller på grund av konkurs,
tekniskt haveri eller liknande förhållande.27
PTS har, som lagen är utformad idag, ingen möjlighet att ingripa för att ta över
administrationen av toppdomänen .se eller någon annan framtida
sverigerelaterad toppdomän vid ett behov av byte av toppdomänadministratör.
I teorin skulle PTS i undantagsfall kunna ta över ansvaret för administrationen
av nationella toppdomäner för Sverige till dess att en ny
toppdomänadministratör utses. Detta förslogs som en möjlig lösning i SOU
2003:59. Men i prop. 2004/05:175 valde regeringen att inte reglera upphörande
av administratörens verksamhet eller hur överförande av nya uppgifter till ny
domänadministratör ska ske.

Prop. 2004/05:175, s.259.
Prop. 2004/05:175, s.260.
27 Prop. 2004/05:175 s.260.
25
26
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PTS uppfaattning är attt den nationnella toppdomänen för Sverige
S
på innternet, .se,
är en myckket viktig sam
mhällelig ressurs idag. Viid tidigare tiillsyn har PT
TS kunnat
konstateraa att .SE skötter administtrationen av den nationeella toppdom
mänen .se
på ett tillfrredställande sätt. I enlighhet med 8 § i toppdomäänlagen erhååller PTS
löpande en
n zonfil och en whois-ddatabas för to
oppdomänen .se. Det frrämsta
syftet medd denna bestämmelse är att PTS skaa inneha en säkerhetskop
s
pia på
dessa filer.. PTS vill lyffta fram att m
myndigheten
n själv, eller en organisaation som
PTS uppdrrar, inte från
n en dag till en annan kaan sätta upp en administtration av
den nation
nella toppdomänen .se. SSärskilt vissaa delar i adm
ministrationeen av .sezonen förssvårar för an
ndra än den nu gällande svenska
toppdomäänadministraatören, .SE, aatt tillhandaahålla och up
pprätthålla een teknisk
administraation och förrande av reggister av dom
männamn un
nder toppdoomänen .se,
bl.a. använ
ndningen av DNSSEC i .se-zonen. Därtill
D
komm
mer en utmaaning att
snabbt kun
nna säkerstäälla ett gräns snitt eller an
nslutning tilll alla registraarer för att
löpande kuunna ta emo
ot förändringgar om dom
männamnsdata från alla ddessa. Inte
minst krävvs mycket sp
pecialistkunsskap för att kunna
k
driva ett registry bl.a. sett
till de kravv som ställs i toppdomännlagen. Dettta utgör i praktiken ett hhinder för
PTS eller någon
n
annan
n att med hjäälp av enbarrt de uppgiftter som läm
mnas enligt
8 § toppdo
omänlagen kunna
k
ta öveer driften avv toppdomän
nen .se. Om
m en
ändring i toppdomänlaagen skulle ggöra det mö
öjligt för PTS
S att i ett sppeciellt fall
ta över driften skulle det
d därför krrävas att top
ppdomänadm
ministratörer
erna lämnar
fler uppgiffter löpande och eventuuellt att t.ex. regler om sttandardiseraade
gränssnitt och liknand
de införs. Villka uppgifter som är nödvändiga attt lämna
skulle kunn
na bestämm
mas i föreskriifter, om PT
TS i lagen gees bemyndiga
gande att
föreskriva om detta.
Alternativ till regleringg skulle kunnna vara att ett
e branschfo
orum inrättaas eller att
marknaden
n på annat sätt säkerställler en kontinuerlig driftt av nationellla
toppdomääner för Sverrige på internnet i händellse av att en
toppdomäänadministraatör skulle uppphöra med
d sitt uppdraag.
6.3.1

PTS föreslå
år att fråga
an utreds yttterligare

Mot bakgrrund av att toppdomäneen .se är en viktig
v
samhäällelig resurss och
ICANN:s öppnande för
f möjlighetten att registrera nya generiska topppdomäner,
vilket skullle kunna led
da till nya geoografiska toppdomäner som pekar på
territoriet Sverige,
S
föreeslår PTS attt frågan om
m statens ansv
var för att sääkerställa
en kontinuuerlig drift fö
ör nationellaa toppdomääner bör utreedas närmaree. I en
sådan utredning bör frrågor t.ex. oom när ett byyte ska ske och
o hur dettta ska
avgöras, om
m hur en nyy administrattör ska ges möjlighet
m
attt avbrottsfriitt utföra
sitt uppdraag utredas.
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PTS föresllår att regeringen låter uutreda vilket ansvar stateen bör ha föör att
säkerställa en kontinueerlig drift i nnationella toppdomäner för Sverigee på
internet i händelse
h
av att en toppddomänadmin
nistratör upp
phör med siin
verksamheet och eventtuellt ta fram
m ett förslag på hur en kontinuerlig
k
ddrift av
nationella toppdomän
ner för Sverigge ska kunn
na säkerställaas.
6.4

Allvarliga
a störning
gar och avbrott
a
bö
ör rapporrteras

6.4.1

Omfattning
g av nuvara
ande bestämmelser

Sedan topp
pdomänlageen trädde i kkraft i juli 2006 har PTS bedrivit bådde planerad
och händeelsestyrd tillssyn över topppdomänadm
ministratören
n för den svvenska
nationella toppdomän
nen på internnet (.SE). Dee flesta tillsyynsinsatsernaa har varit
tematiska, på initiativ av
a PTS och utan att varra föranledda av någon iinträffad
händelse. Endast
E
vid ett
e tillfälle, 22009, har tillsynen varit händelsestyr
h
rd. Den
gången uppmärksamm
mades PTS oom den inträäffade allvarliga driftstörrningen via
media.
Med dagen
ns regelverk saknas skylddigheter förr toppdomän
nadministrattören att
löpande raapportera alllvarliga störnningar och avbrott
a
till PTS.
P
PTS kann efter åtta
år med top
ppdomänlaggen konstateera att myndiigheten har en mycket liliten
vetskap om
m inträffade allvarliga inncidenter som
m medför sttora konsekvvenser för
se-zonfil. En
E störning eller ett avbbrott i driften av nationeella toppdom
mäner kan
få stora ko
onsekvenser för samhälllet. Om det svenska dom
männamnssyystemet
inte går attt nå, eller up
ppgifterna i ddatabasen ärr felaktiga, kan
k detta innnebära att
det blir svåårt eller omö
öjligt för inteernetanvänd
dare att kom
mma fram tilll den
webbplats de vill besö
öka.
Enligt 11 § toppdomänlagen ska een domänad
dministratör på
tillsynsmyn
ndighetens begäran
b
läm
mna den inforrmation och
h bereda denn tillgång
till utrustn
ning och ann
nat som behöövs för tillsyynen. Tillsyn
nsmyndighetten har
också rätt att när det behövs
b
för titillsynen få tiillträde till områden, lokkaler och
andra utrym
mmen, dockk inte bostädder, där verkksamhet som
m omfattas aav denna
lag bedrivss.
I dagslägett kan PTS fåå kännedom
m om inträffaade allvarligaa störningar genom




myyndighetens tillsyn
attt toppdomän
nadministrattören självm
mant väljer attt informeraa PTS om
den
n inträffade incidenten eller
attt media eller någon annaan uppmärksammar PTS på incidennten.

Syftet medd PTS tillsyn
n är att kontrrollera att to
oppdomänad
dministratörren
uppfyller kraven
k
på sääkerhet av deen tekniska driften enliggt 5 §
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toppdomäänlagen. Gen
nom att topppdomänadm
ministratörerna inte har nnågon
skyldighet att själva rapportera allvvarliga störn
ningar till PT
TS finns en uuppenbar
risk för attt myndigheteen inte får kkännedom om sådana sttörningar elle
ler får den
informatio
onen väldigt sent. Detta får effekter för PTS tilllsyn, genom att
myndighetten inte i rätt tid kan konntrollera, fö
ölja upp och i vissa fall uutfärda
föreläggan
nden för att säkerställa
s
attt toppdomäänadministratören vidtaar de
åtgärder so
om krävs förr att verksam
mheten ska bedrivas
b
på ett säkert occh effektivt
sätt.
6.4.2

Jämförelse
e med rappo
orteringssk
kyldighet enligt lag (2
2003:389)
om elektro
onisk komm
munikation

En jämförrelse kan görras med reglleringen om rapporterin
ng av inträffaade avbrott
och störnin
ngar enligt lagen (2003:3389) om elektronisk kom
mmunikatioon (LEK).
Sedan den 1 juli 2011 är alla som ttillhandahålller ett allmänt kommunnikationsnät
eller en allm
mänt tillgänglig elektronnisk kommuunikationstjäänst skyldigaa att
rapporteraa inträffade störningar
s
ooch avbrott av
a betydande omfattning
ng till PTS.
PTS kan drygt
d
tre och
h ett halvt år efter att besstämmelsern
na trädde i kkraft
konstateraa att myndigh
heten har gooda erfarenh
heter från deen införda
bestämmellsen. Myndiggheten får lööpande info
ormation om
m inträffade aavbrott
och störnin
ngar av betyydande omfaattning, vilket ger PTS ökade
ö
möjliggheter att
granska om
m tillhandah
hållaren följeer sina skyldiigheter enliggt lagen.
6.4.3

PTS föreslå
år att krav på rapportering av alllvarliga stö
örningar
eller avbro
ott införs i ttoppdomän
nlagen

PTS föresllår att en ny bestämmelsse om skyldiighet för
toppdomäänadministraatörer att till PTS rapporrtera inträffaade allvarligaa
incidenter införs i topp
pdomänlageen. Vidare fö
öreslår PTS att ett bemyyndigande
införs, som
m ger myndiigheten före skriftsmand
dat att närmaare utveckla vilka typer
av störninggar och avbrrott som skaa rapporteraas, vad rappo
orterna ska iinnehålla
och när en
n sådan rapp
portering skaa ske till PTSS. Dessa förreslagna änddringar
skulle ge myndigheten
m
n möjligheterr att effektivvare bedriva tillsyn enliggt
toppdomäänlagen.
PTS har do
ock inte utarrbetat någott färdigt försslag på förfaattningstext i denna
del. PTS fö
öreslår vidarre utredningg av frågan samt att konsekvensernaa av en
rapporterin
ngsskyldigheet utreds viddare.
6.5

13 § i top
ppdomän
nlagen bö
ör ändras

Som framggår i avsnitt 5.10 innehååller toppdom
mänlagen en
n obsolet häänvisning
till 16 kap. 10 § utsökn
ningsbalken (1981:774) (UB).
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Bestämmelsen i 16 kap. 10 § UB var en forumregel avseende verkställighet
vilken upphörde att gälla genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli
2006 (SFS 2006:672).
I prop. 2005/06:200, sid. 156 anges följande. Genom förslaget om en
rikstäckande kronofogdemyndighet kommer bestämmelsen, som reglerar
vilken kronofogdemyndighet som är behörig i vissa fall, inte längre att behövas.
Den föreslås därför bli upphävd.
Ändringen i UB medförde följdändringar i ett flertal andra lagar som innehåller
hänvisningar till UB. I prop. 2005/06:200 sid. 168 f anges följande motiv till
ändring av 7 kap. 2 § LEK (som innehöll en hänvisning motsvarande den i 13 §
toppdomänlagen). Hänvisningen till 16 kap. 10 § UB ersätts nu med en explicit
regel om att bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av
förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet ska gälla.
Toppdomänlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Enligt PTS är den troligaste
förklaringen till att någon ändring i toppdomänlagen inte finns med i SFS
2006:672 att lagstiftningsarbetet har pågått parallellt under 2005/06 och att
uppföljning av detta förbisågs inför ikraftträdandet av ändringarna i UB den 1
juli 2006.
Förslag till ändring
PTS föreslår att 13 § toppdomänlagen ändras i enlighet med den motsvarande
skrivelse som infördes i 7 kap. 2 § 2 st LEK:
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Tillsynsmyndigheten har rätt att få
verkställighet hos
kronofogdemyndigheten av beslut
som avser åtgärder enligt denna lag.
Därvid gäller bestämmelserna i
utsökningsbalken om sådan
verkställighet som avses i 16 kap. 10 §
den balken.

Tillsynsmyndigheten har rätt att få
verkställighet hos
Kronofogdemyndigheten av beslut
som avser åtgärder enligt denna lag.
Därvid gäller bestämmelserna i
utsökningsbalken om verkställighet av
förpliktelser som inte avser
betalningsskyldighet eller avhysning.
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7

Permanent lö
ösning för prö
övning av
ansökn
ningar om geografis
ska
toppdo
omänerr med anknyt
a
tning tiill
Sverige

I detta kap
pitel lämnar PTS förslagg som säkersställer att den
n svenska haanteringen
av domänaansökningarr rörande geoografiska naamn med anknytning tilll Sverige
får en perm
manent lösn
ning som intee kräver nyaa regeringsbeeslut för varrje
kommandee ansökningg.
I avsnitt 7..1 redogör PTS
P för fråggans bakgrun
nd och ICAN
NN:s processs för
tilldelning av toppdom
männamn. I avsnitt 7.2 lämnar
l
PTS sitt förslag fför att
säkerställa den svenska hanteringeen av domän
nnamnsansö
ökningar rörrande
geografiskaa namn med
d anknytningg till Sverigee.
7.1

ICANN:s process för nya to
oppdomä
äner med
geografis
sk anknyttning krä
äver inbla
andning a
av
nationell regering
g eller my
yndighet

7.1.1

Bakgrund

ICANN:s styrelse besllutade i junii 2011 att öp
ppna möjligh
heten att anssöka om
nya gTLD:er. Ansökningsperiodenn påbörjadees den 12 jan
nuari 2012. D
Den 13
juni 2012 presenterade
p
e ICANN vi
vilka nya gen
neriska toppd
domäner som
m ansökts
om. Det ko
om in 1930 ansökningaar, varav 66 utgjorde
u
geo
ografiska nam
mn och
166 var ID
DN28:er. Det var dock m
många som ansökt om saamma
toppdomäännamn så när hela utväärderingsprocessen är klar så komm
mer det vara
färre toppddomäner än 1930 som ttas i drift. I oktober
o
2013 aktiveradees den
första nya toppdomän
nen i roten, ooch nu finnss fler än 400
0 nya toppdoomäner
aktiverade. Fler är på gång,
g
bl.a. .sstockholm.
7.1.2

Reglerna fö
ör geografiiska gTLD:e
er enligt ICANN:s
ansökarhandbok

Inför öppn
nandet av möjligheten
m
aatt ansöka om
m nya generriska toppdoomäner
hade ICAN
NN tagit fraam en s.k. annsökarhandb
bok29, som beskrev
b
de pprocesser
och förutsättningar so
om gällde förr ansökninggar om nya gTLD:er.
g
Vad som gällde
g
för an
nsökningar ddär toppdom
mänen är ett geografiskt namn
framgick i avsnitt 2.2.11.4 i ansökarrhandboken
n. Där påpek
kades att
ansökningarna måste säkerställa
s
attt hänsyn ärr tagen till reegeringars ellller
28
29

Internationaalized Domain Names
N
(skript ppå t.ex. arabiska, kinesiska, kyrillliska).
gTLD Appllicant Guideboo
ok, se http://new
wgtlds.icann.orgg/applicants/ag
gb.
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myndighetters intresse i geografiskka namn. Deet som gälldee för geograafiska namn
kan övergrripande sam
mmanfattas i punktform enligt nedan
n.




I ansökarhand
a
dboken definnierades vad
d som ansågss vara lands-- och
terrritorienamn
n. Bl.a. handllade det om
m kortformerr, långformeer och
treeställiga kodeer (t.ex. SWE
E) av namn i ISO 3166-1 listan. Doomännamn
som
m utgjorde landsl
eller tterritorienam
mn omfattad
des dock intee av den
förrsta ansökningsrundan, vilket inneb
bar att en ansökan om t..ex. .sverige
intte har varit aktuell.
a
Bl..a. de nedan tre listade kkategoriernaa av domänn
namn ansågss utgöra
geo
ografiska naamn för vilkaa ansökaren
n måste ha biifogat dokum
mentation
om
m stöd eller icke-invändn
i
ning från rellevant regeriing eller mynndighet.
o Huvud
dstäder i ländder som är listade
l
i ISO
O 3166-1, dvvs. t.ex.
Stockh
holm.
o Städer där ansökarren deklarerrar att använ
ndningen av gTLD:n är
associeerad med staadens namn
n.
o Namn som utgör ddel av en naation och som är listade i ISO
3166-22, t.ex. någott av de sven
nska länen.
I ansökarhand
a
dboken fram
mgår också attt en regerin
ng kan dra tilllbaka sitt
stö
öd vid ett sen
nare tillfälle,, även efter att domännamnet blivitt aktiverat i
rotten, om topp
pdomänadm
ministratören
n avviker fråån de villkorr som
uppställts i dett ursprungligga regeringsstödet.



7.1.3

Ettt domännam
mn där ett geeografiskt namn endast är en del avv ett
domännamn betraktades
b
iinte som ett geografiskt namn, och ett sådant
k
inte eett dokumen
nterat stöd frrån regeringg eller
domännamn krävde
myyndighet.
Hanteringe
en av den s
svenska ans
sökan (.sto
ockholm) om
m en ny
geografisk toppdomä n

I den förstta ansökninggsrundan koom det in elvva ansökninggar från Sveerige till
ICANN. Av
A dessa varr det en ansöökan som gäällde ett geografiskt nam
mn,
nämligen .stockholm.
Som nämn
ns i avsnitt 7.1.2
7
så krävddes ett dokuumenterat sttöd eller
icke-invändning, dvs. en förklarinng om att Sveerige inte motsatte sig aatt ansökan
om .stockh
holm beviljaades av ICAN
NN. Det do
okumenterad
de stödet elller
icke-invändningen sku
ulle enligt annsökarhandb
boken vara ett
e underteckknat brev
från regeriingen eller myndighet.
m
O
Om det ska vara
v på regerings- eller
myndighettsnivå var en
nligt handbooken upp tilll respektive land att besttämma.
Näringsdepartementett och PTS hhade en dialo
og kring dettta, och om hhuruvida
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PTS hade mandat att utfärda
u
ett ssådant brev eller
e om regeringen måsste göra
det. Det mandat
m
PTS generellt
g
hadde var det so
om framgår i 4 § punkt 14 och 7 §
punkt 5 i förordning
f
(2007:951)
(
m
med instrukttion för Postt- och telestyyrelsen,
dvs. utöva tillsyn enliggt toppdomäänlagen resp
pektive delta i internationnella organ
i frågor som
m rör intern
nets förvaltnning och vid behov företräda Sverigge i dessa
organ samt bereda äreenden med inntressenter på
p nationell nivå.
Dessa två uppgifter i instruktionen
i
n ansågs intte ge PTS beefogenhet attt utfärda
ett brev med stöd ellerr icke-invänddning för an
nsökan om .stockholm.
Regeringen
n gav då PT
TS ett särskiltt uppdrag, som innebar att PTS skuulle pröva
frågan om utfärdande av en icke-iinvändning. Regeringsup
ppdraget 20012-04-04
(N2012/19912/ITP) haade följandee lydelse.
Regeriingen uppdrar åt Post- och ttelestyrelsen att
tt med anledninng av
Stockhholms stads annsökan pröva ffrågan om utffärdande av enn förklaring om
m
att Sveerige inte motssätter sig att SStockholms staad beviljas topppdomänen
.stockhholm. Om en sådan
s
förklariring utfärdas ska
s den vara utformad
u
så attt
den upp
ppfyller de kraav på dokumenntation som gääller för sökannden i förfaranndet
om tillldelning av topppdomänen. Innnan frågan prövas
p
ska Posst- och
telestyrrelsen höra Paatent- och regisstreringsverkett och Bolagsverrket.
Inom ramen
r
för upppdraget bör följljande beaktass:
 Tecken ellerr benämningarr som användss för att ange varors
v
eller
tjänsters geog
ografiska ursprrung och som skyddas som kollektiv-,
k
garanti-, elleer kontrollmär
ärke enligt varuumärkeslagen (2010:1 8777),
se bl.a. 2 kaap. 6 § och 1 kap. 2 §, jfr bl.a. 1 kap. 11
1 §.
 God ortnam
mnssed enligt 1 kap. 4 § laggen (1988:950
0) om
kulturminnen m.m.
k
med vvarumärkes- och
o firmarättiggheter
 Eventuella krockar
Uppdrraget ska redovisas till Regeeringskansliet (Näringsdepaartementet) i
sambaand med årsreddovisningen.
o utfärdadde den 4
PTS prövaade frågan i enlighet me d regeringsuuppdraget, och
april 2012 ett icke-inväändningsbreev ställt till ICANN
I
(PT
TS dnr 12-28899, Letter
bjection to .sstockholm).
for non-ob
7.1.4

Arbete påg
går inom GA
AC/ICANN för att uppdatera regllerna
kring geografiska nam
mn inför nä
ästa ansökn
ningsrunda

I sambandd med den fö
örsta ansöknningsrundan
n för nya gTL
LD:er var deet ett antal
ansökningar om toppd
domäner meed geografisk anknytnin
ng som det vvar mycket
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stridigheteer kring, fram
mförallt avseeende .pataggonia och .am
mazon som både är
geografiskaa namn och varumärkenn.
Flera ländeer inom GA
AC ansåg att skyddet förr geografiskaa namn inte hade varit
tillräckligt omhändertaaget i ansökaarhandboken. På sitt mö
öte i juli 20113 gav
GAC därfö
ör följande råd
r till ICAN
NN:s styrelsse.
The GAC
G
recommeends that ICA
ANN collaborrate with the GAC
G
in refiniing, for
future rounds, the Applicant
A
Guiidebook with regard
r
to the protection
p
of terrms with
nationnal, cultural, geeographic andd religious signifificance, in acccordance with tthe 2007
GAC
C Principles on New gTLDss.
Inom GAC
C har sedan dess en arbbetsgrupp staartats, med syfte
s
att förbbereda
förslag förr ökat skydd av geografiiska namn i samband meed nästa
ansökningsrunda för nya
n gTLD:err. GAC vill samarbeta med,
m och få ååsikter
från, intresssenter inom
m ICANN kkring de tankkar och försllag som finnns från
GAC kringg skydd för geografiska namn. GAC
C har hållit öppna
ö
sessiooner kring
detta på nåågra ICANN
N-möten.
Det är idagg inte möjliggt att veta huur ansökarhaandboken fö
ör nästa
ansökningsrunda kom
mmer att se uut, men frågaan om hur geografiska
g
nnamn ska
hanteras kommer säkeerligen att vaara högst akktuell när nässta ansökarhhandbok
ska utform
mas.
7.1.5

Nästa ansö
ökningsrun da för nya gTLD:er bliir aktuell tiidigast
2016

Att det kom
mmer att bli en ny ansöökningsrund
da för nya gT
TLD:er har vvarit
bestämt seedan tidigaree. Den 22 seeptember 2014 blev det mer konkreet genom
ICANN:s annonseringg om den nyya ansökninggsrundan, och publiceriingen av
arbetsplanen för överssyner och uttvärderingarr inför nästa runda30.
ICANN:s bedömning är att en nyy ansökningssrunda kan starta
s
tidigasst under
2016, men
n troligen intte förrän undder 2017 eller kanske än
nnu senare.
7.2

Förslag på
p perma nent lösn
ning för prövning
p
a
av
ansöknin
ngar röran
nde geog
grafiska namn
n
med
d
anknytning till Sv
verige

Som framggår i avsnitt 7.1.5 kan enn ny ansökningsrunda fö
ör nya gTLD
D:er bli
aktuell reddan under 20016, men trooligtvis inte förrän
f
under 2017. Det kan då
komma an
nsökningar tiill ICANN oom toppdom
mäner med ett
e geografisskt namn
ICANN:s annonsering
a
om ny ansökningsrrunda, se https:/
//www.icann.org/news/announncement-32014-09-22-en
n
30
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med anknyytning till Svverige. När ssådana ansökkningar blir aktuella börr det i
Sverige fin
nnas en perm
manent lösniing för prövvning av fråggor om utfärrdande av
brev för sttöd eller ickee-invändningg för en såd
dan toppdom
män, utan attt det
behövs ettt separat regeringsbeslutt för varje en
nskild ansök
kan.
7.2.1

PTS föreslå
år ändring i instruktio
onen som permanent llösning

I förordnin
ngen (2007:9951) med innstruktion fö
ör Post- och telestyrelsenn
definierar regeringen
r
PTS
P arbetsuuppgifter och
h ansvarsom
mråden.
I 4 § framggår vilka upp
pgifter PTS har inom om
mrådet elekttronisk
kommunikkation, och i punkt 14 gges PTS uppgiften att:
utöva tillsyn
t
enligt laagen (2006:244) om nationeella toppdomänner för Sverigee på Internet
samt meddela
m
föresk
krifter enligt föörordningen (22006:25) om nationella
n
topppdomäner för
Sverigee på Internet.
I 7 § framggår vad PTSS ska göra avvseende EU--arbetet och
h annat interrnationellt
arbete, och
h i punkten 5 ges PTS uuppgiften attt:
delta i arbetet i interrnationella orggan i frågor soom rör Internetts förvaltning ggenom att
vid behhov företräda Sverige
S
i dessaa organ och gennom att beredaa ärenden medd intressenter
på nattionell nivå. Förordning
F
(20014:8).
Dessa två punkter i PT
TS instruktioon är de end
da bestämmelserna som
m behandlar
frågor om toppdomän
nlagen och innternets förvvaltning. Inggen av dessaa punkter
omfattar uppgiften
u
attt pröva frågoor om utfärd
dande av stö
öd eller icke-invändningg för ansökn
ningar om tooppdomäner med ett geeografiskt naamn med
anknytningg till Sverigee.
PTS ser fö
ördelar med att uppgifteen införs i in
nstruktionen, vilket gör aatt den
framträderr tydligt och blir transpaarent och lätttillgänglig fö
ör alla intresssenter.
PTS föresllår därför attt en ny punkkt läggs till i instruktionen, i syfte attt ge PTS
en perman
nent uppgift att pröva deessa frågor. PTS bedöm
mer att lämpllig
placering av
a en sådan ny punkt är i anslutningg till punkten
n om tillsyn över
toppdomäänlagen och föreslår att een ny punktt 14b införs i 4 § i instruuktionen,
med följan
nde lydelse.
4 § Poost- och telestyrelsen har tilll uppgift att
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144b. pröva fråggor om utfärdaande av stöd föör, eller förklaring om att Svverige inte
m
motsätter
sig, attt en ansökann om toppdomääner med geogrrafiskt namn m
med
annknytning till Sverige beviljaas.
Vidare föreslår PTS attt ett tillägg ggörs under rubriken
r
”säärskilda uppggifter” i
PTS instruuktion genom
m att en ny pparagraf 14 införs, med följande lyddelse.
14 § Om ettt sådant stöd eller en sådan förklaring utftfärdas som avvses i 4 § punkkten 14b
ska den vara
ra utformad såå att den uppfy
fyller de krav på
p dokumentation som gälleer för
sökanden i förfarandet
f
om
m tilldelning avv toppdomänenn. Innan frågaan prövas skaa Patent- och
registreringsvverket och Bollagsverket höra
ras.
7.2.2

Övriga alte
ernativ som
m övervägts men inte föreslås

PTS har ävven överväggt två andra aalternativ fö
ör en perman
nent lösningg. De två
alternativen som har övervägts
ö
vaar att regerin
ngen:
1) preeciserar uppgiften i sitt rregleringsbrrev till PTS, där uppgifteen
åteerkommer i regleringsbrrevet varje årr.
2) gerr PTS ett sep
parat regerinngsuppdrag som inte är specificeratt för en
speecifik ansökan, och intee begränsat i tid.
Ett årligen
n återkommaande uppdraag i regleringgsbrevet enliigt 1) ovan ffår i
princip sam
mma verkan
n som ändrinng i instruktiionen, och tillför
t
därförr ingen
ytterligare nytta. En naackdel med detta alternaativ är att deet kan ses soom en
mindre perrmanent lösning än en äändring i insstruktionen eftersom deet krävs ett
förnyat up
ppdrag om denna
d
uppgifft i regleringgsbrevet varje år. En mööjlighet
som dock följer med detta
d
altenattiv är att regeeringen skullle kunna förrändra
eller utveckkla uppgifteen för något specifikt år om behov av
a det skullee uppstå.
Men även om uppgifteen finns i innstruktionen så skulle reggeringen änddå kunna
förändra PTS
P uppgift för en speciifik tidsperio
od, genom regleringsbreevet eller
ett särskilt regeringsup
ppdrag, om ddet mot förm
modan skullle behövas.
Ett separatt regeringsuppdrag enliggt 2) ovan fåår också i prrincip samm
ma verkan
som ändrin
ng i instrukttionen, och ttillför därförr ingen ytterrligare nytta.. En
nackdel med detta alteernativt är attt det inte bllir så transpaarent för allaa
intressenteer att PTS haar den uppggiften, som det
d blir om uppgiften
u
finnns i
instruktion
nen.
Bedömnin
ngen som PT
TS gör är attt inget av dessa två alternativ har nåågra
fördelar geentemot en ändring
ä
av innstruktionen
n. Att införaa uppgiften i
instruktion
nen, som PT
TS föreslår i avsnitt 7.2.11, gör att uppgiften fram
mträder
tydligare och
o blir mer transparent och lättillgäänglig för allla intressente
ter än om
den skulle finnas i ett regleringsbr
r
rev eller sepaarat regeringgsuppdrag.
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