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Frobbit! svar på DK-Hostmaster remiss angående nya Generelle Vilkår 
för tildelning, registrering og adminstration av dk.domännavne 
 
 
Frobbit! vill börja med att tacka för att vi fått möjlighet att lämna våra synpunkter på det 
förslag till ny Generelle Vilkår som föreligger.  
 
Frobbit! vill dock påpeka det olämpliga i att skicka ut en dylik remiss mitt i sommaren då 
semestertider råder och med så kort svarstid. Det finns då inte möjlighet att arbeta 
igenom svaret så grundligt som skulle behövas.  Det udkast som föreligger skulle behöva 
en rejäl renovering, de föreslagna ändringarna är inte tillräckliga. Frobbit! föreslår att 
DK-Hostmaster gör en jämförelse med de motsvarande villkor som gäller för .se och .eu 
för att få en förståelse för vart DK-Hostmaster måste nå.  
 
Det är också tråkigt att inte DK-Hostmaster tar ett helheltsgrepp och arbetar mot en 
Registry-Registrar modell som är den förhärskande idag. Den modellen ger ett tydligt 
gränssnitt som är kommunicerbart ut på marknaden istället för det komplicerade som .dk 
har.  Den modell som .dk har idag uppmanar till missbruk.  
 
Alla förändringar av villkor och rutiner skall annonseras sex (6) månader i förväg. Inte en 
(1) som görs i dessa förslag till nya villkor. Se även kommentar till punkt 13. 
 
 
Nedan följer Frobbit! kommentarer och som refererar till respektive punkt i udkastet:  
 
Punkt 1 Overordnende principper for tildelning og registrering af .dk domänenamn 
I sista stycket hänvisas till DK Hostmasters hemsida. Komplettera det med att ange en 
statisk URL där procedurer, priser mm finns. Det är viktigt att URL:en är statisk (dels 
statisk till denna version av villkor, dels till aktuella villkor för varje punkt i tiden) och 
inte ändras då det kommer länkas från många registrarer till den. Denna URL bör också 
anges på samtliga övriga ställen i Vilkåren där det hänvisas till dem.  
 
 
Punkt 2 Definitioner 
 
Definitionen av navneserver bör ändras till en server som tillhandahåller en 

navneservice. 
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Punkt 3.1 Generelt 
DK Hostmaster måste vara medvetna om att i realiteten är det registraren alt en 
återförsäljare till registraren som har kontakt med en domäninnehavare och inte registry.  
 
 
3.2.1 Ansögning 
Specificera en URL till listan av Registrarer och låt också det vara en statisk URL (se 
ovan).  
 
I tredje stycket står det ”…skall bl a innehålla…”  
Specificera vad ansökan ska innehålla och ta bort ”bla”  
 
 
3.2.4 Digital og elektronisk signatur 
Denna punkt är alldeles för löst specificerad. 
 
Vad gäller när DK-Hostmaster vill göra förändringar? Hur långt i förväg informeras om 
det? Vad gäller när DK Hostmaster vill ändra ansökningsprocessen?  
 
 
3.2.5 Tegnset för domännavne 
Bra att det står hur lång tid som det ska förvarnas om teckenset utvidgas. Men om DIFO 
beslutar att ta bort tecken som varit möjliga att registrera – vad gäller då? Notera att i 
dessa fallen kommer en förvarning om 1 månad var alldeles för kort. Policy för hur redan 
registrerade domännamn skall hanteras som bryter mot ny policy måste inkluderas. 
 
 
3.3.1 Reservering av et domännavn 
Frobbit! anser inte reservering skall accepteras. 
 
Om ett domännamn skall kopplas till en innehavare skall detta ske genom registrering. 
 
 
3.3.2 Sofremt det ansögte domänenavn er blokeret 
Blokering skall enbart kunna ske om det tvistas om domännamnet eller om behörig 
myndighet har begärt blokering. Frisläppande till förmån för annan registrant måste då 
ske enligt de regler som finns i samband med tvistlösning eller när myndighet har begärt 
blokering. 
 
Frisläppning är i dessa fall aldrig ett alternativ. 
 
 
3.3.3 Orderbekreftelse 
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DK-Hostmaster såsom registry för toppdomänen .dk ska enbart registrera domännamn 
och upprätthålla zonfilen för .dk. Inte lägga sig i vad domänen används till.  
 
 
3.4 Bekräftelse af aftalen om registrering af et domänenavn 
Detta är en kvarleva från hur domännamnsregistreringar gjordes på 1900-talet. Det är 
dags för DK-Hostmaster att modernisera sig och ta bort denna procedur om att bekräfta 
avtalen helt.   
 
 
4.2 Meddelse om ändring av stamoplysninger 
Varför kan inte Registraren ändra uppgifter gällande sina kunder? Kunden vänder sig till 
sin Registrar och ber dem ändra uppgifterna, att de inte kan göra det upplevs av 
innehavare som komplicerat och de är inte intresserade av att vända sig separat till DK 
Hostmaster när deras Registrar kan göra det för samtliga andra toppdomäner.  
 
 
4.3 Tilstlutning till naveservere 
Ta bort krav på namnservrar helt. Framför allt ta bort krav på att de ska vara registrerade 
hos DK-Hostmaster.  
 
 
5.1 DNSSEC 
Att ändra namnservrar via en hemsida skalar inte. DK-Hostmaster måste införa EPP och 
ett Registy-Registar förhållande som motsvara det som finns hos tex .eu, .se och 
gtld´erna. Först då kommer DNSSEC att kunna tillhandahållas på bred front för .dk 
domäner.  
 
 
5.2 VID-service (Very Important Domain) 
Denna tjänst bryter mot målet om en gemensam inre marknad inom EU. Specifikt 
beskrivet i t.ex. COM(2011) 942. 
 
Ta bort helt.   
 
 
5.3 Redelegering 
Redelgering måste kunna göras av den Registrar som innehavare har valt för hantering av 
sina domännamn.  
 
 
6.2 Periodgebyr og övrige gebyrer 
För domäner registrerade på innehavare utanför Danmark utgår inte moms. Priserna skall 
anges utan moms och de momsregler som gäller inom EU också tas i bruk.  
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6.3 Betaling för förste registreringsperiode 
6.4 Betaling för efterfölgende registreringsperioder og eventuelle övrige gebyrer 
Ändra skrivningen så att det framgår vilka betalningsperioder som finns och beskriv ev 
möjligheten att betala via den Registrar innehavaren valt.  
 
 
8 Inddigelser mod reserverade, registrerede eller blokerede domänenavne 
Varför har DK-Hostmaster godtyckliga regler och som inte är i överenstämmelse med de 
som övriga toppdomäner anammar?  DK-Hostmaster tar också på sig en roll som tolkare 
av vad som är lagligt eller inte i 8.3.2 vilket kan sätta DK-Hostmaster i risk.  
 
 
8.3.3 Typosquatting 
Tag bort! DK-Hostmaster skall inte avgöra vad som är typosquatting eller inte. Om 
typosquatting inte ska vara tillåtet så är det domstol som ska avgöra vad det är – inte DK 
Hostmaster.  
 
 
10.2.2 Indragning av domänenavne i almedheden interesse 
DK-Hostmaster skall inte avgöra vad som är i allmänhetens intresse, det ska göras av 
domstol. Stryk punkten.  
 
 
10.3.3 Manglede tilslutnin til navneservere 
Se 10.2.2 ovan 
 
 
13 Ändring av de generelle vilkår 
Det räcker inte med att nya villkår publiceras på en websida för att de ska kunna ändras. 
Nya villkår måste skickas till alla Registrar för vidare distribution till innehavare i de fall 
förändringarna är förändringar som berör registrant. Villkor kan aldrig ändra förhållande 
för redan förnyade domännamn, utan de träder i kraft vid nästa tillfälle domännamn 
förnyas. Vid nyregistrering kan nya villkor gälla omedelbart efter den tid som villkor 
annonserats i förväg. 
 


