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Frobbit!s svar på remiss angående Reviderade Registreringsvillkor 
gällande från XXX månad 2013 
 
Frobbit! har tagit del av det förslag på nya Registreringsvillkor som .SE har skickat ut 
och som är tänkta att börja gälla senare under 2013.  
 
Frobbit! välkomnar att .SE tar initiativet att på sikt avskaffa de huvuddomäner som har 
funnits sedan starten av .se domänen men som inte längre har den roll de då hade.  
Vi förstår också att det är en process och som kommer att ta några år innan de är 
slutgiltigt hanterade och där de olika huvuddomänerna måste hanteras på olika sätt.  
 
Våra specifika kommentarer rörande de punkter som föreslås få ändrad skrivning följer 
nedan: 
 
Punkt 2.4, 3.2.5, 3.3 Slopande av begreppen huvuddomäner och underdomäner 
Punkten definierar vad en domän är i kontexten under toppdomänen .se. Det skulle 
innebära att samtliga domäner som idag är registrerade under det som hittills kallats 
huvuddomän på tredje nivå (tex xxx.pp.se) inte längre existerar som domäner hos .SE.  
 
Det finns trots allt ett antal tredje nivås domäner kvar och som i de föreslagna reviderade 
Registreringsvillkoren inte längre är definierade.  
 
Dessa tredje nivås domäner regleras enligt de reviderade Registreringsvillkoren i punkt 
3.2.5 och då av den som är innehavare av domänen, vilket i fallet pp.se är .SE, men det är 
oklart om dessa registreringar därmed faller under detta avtal.  
 
Frobbit! har inte för avsikt att gå igenom samtliga tidigare huvuddomäner då vi 
förutsätter att de kanske kommer att hanteras på olika sätt och att vissa av dem kommer 
att få nya innehavare som är förknippade med det ändamål som de avser att stötta. Vi 
nöjer oss därför att diskutera domänen pp.se men vårt resonemang kan extrapoleras och 
användas även för andra huvuddomäner.  
 
De som har domäner under huvuddomänen pp.se ska då enligt 3.2.5 regleras av den som 
är innehavare av domänen. Det får anses troligt att det är .SE/IIS som är innehavare av 
domänen, även om den  idag i whois är noterad som blockerad och inte har en innehavare 
noterad.  
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Frågan som då inställer sig är då vilka villkor som reglerar domäner under pp.se?  
Det är enligt de föreslagna reviderade Registreringsvillkoren inte dessa och några andra 
refereras det inte till. Det innebär alltså en osäkerhet för innehavarna av dessa domäner 
då de nu inte vet vad som gäller.  
 
Som Registrar undrar Frobbit! om vi fortsättningsvis kommer få agera Registrar för dessa 
domäner? Om vi måste skriva ett separat avtal med den del av IIS/.SE som kommer agera 
innehavare för pp.se och hur det i så fall kommer se ut?  
 
Frobbit! rekommenderar att .SE/IIS klargör vad för villkor som kommer att gälla för 
befintliga underdomäner i de huvuddomäner som det nu inte kommer kunna nyregistreras 
i. T.ex. anser Frobbit! att några av de ordalydelser i 2.4 och 3.2.5 som är borttagna skulle 
kunna stå kvar. 
 
 
Punkt 6.1.3 
Punkt 6.1.3 väcker också frågan om de organisationsformer (föreningar, handelsbolag etc) 
som avslutats utan att det är en konkurs eller likvidation bakom? Ska dessa icke-
existerande organisationsnummer kunna ha domäner registrerade och där .SE då inte har 
rätt att deaktivera och avregistrera ett domännamn?  
 
Punkt 7.2 
I 7.2 refereras till ett flertal externa dokument, t.ex. EG-förordningar. Vi föreslår att dessa 
referenser görs explicita till där man kan finna förordningen genom t.ex. URL i en fotnot. 
 
Punkt 9.1.2 (iv) 
Att Personuppgiftslagen och whois inte arbetar i samklang med varandra är ett känt 
faktum och att uppgifterna inte ska publiceras för innehavare är ett krav som inte är 
förvånande.  
 
Om förslaget vad gäller krav på medgivande för publicering i whois implicerar 
motsvarande för epp och andra tjänster .SE/IIS tillhandahåller för registrarer skulle detta 
göra arbetet för Registrarer i samband med inkommande flytt av domän mer komplicerat. 
Det skulle också göra att belastningen ökar på .SE när det gäller frågor om kontroll av 
innehavare.  
 
Därför vill vi ha ett klargörande att Registrarer inkluderas i ”.SE, eller den som .SE har 
anlitat”, dvs att Registrarer precis som .SE alltid har tillgång till information om 
innehavaren. 
 
Vi ställer oss också frågande till att publicering ska medges om innehavaren samtyckt 
därtill. Det finns idag inget smidigt sätt att informera .SE (t.ex. via epp) om samtycke 
vilket Frobbit! tolkar som att .SE inte kommer publicera några uppgifter.  Om 
information om samtycke ska kunna vidareförmedlas till .SE krävs en EPP förändring 
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och den ska enligt de överenskommelser som finns inte ske med kortare tid än 6 
månaders varsel. Vi ser därför inte att det kan ske till juni 2013.  
 
Frobbit! vill också påpeka att det vore önskvärt om den här typen av reglering kunde 
införas i samtliga toppdomäner inom Europa och som alltså samtliga styrs av samma 
direktiv gällande Privacy Protection. Det vore därför önskvärt att .SE diskuterade en 
harmonisering av de regler som är styrda av EU direktiv inom CENTR för gemensamt 
införande. Det kommer underlätta Registers kommunikation om vilka whois uppgifter 
som visas till marknaden, samt naturligtvis underlätta utveckling av epp för registrarer 
och medlemmar till CENTR.  
 
 
 
 
Lövestad den 14 mars 2013 
 
Eva Frölich 
VD Frobbit AB 


