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Frobbit!s svar på andra utkastet till reviderat Registraravtal 
 
 
Frobbit! ser att .SE i sitt andra utkast till reviderade Registraravtal tagit stor hänsyn till de 
synpunkter som förmedlades till .SE i samband med remissomgången vid första utkastet 
till reviderat Registraravtal.  
 
Frobbit! är av uppfattningen att detta utkast är tydligare än det befintliga avtalet och att 
.SE också kommer att få bättre verktyg för att stävja icke önskvärda beteenden.      
 
Frobbit! vill dock göra följande kommentarer till specifika punkter: 
 
Punkt 2.2 
IANA´s databas innehåller numera samtliga toppdomäner och är inte uppdelade i en för 
generiska (gtld) och landskoddtoppdomäner (cctld). Se 
http://www.iana.org/domains/root/db/  
Parentesen ”(cctld Database)” borde alltså tas bort för att stämma överens med IANA´s 
terminologi.  
 
Punkt 2.3 
Frobbit! noterar att det har skett en förändring vad gäller antalet medarbetare som 
behöver vara certifierade. Det har hittills varit tydligt att det måste vara minst 1 medan 
den föreslagna skrivningen kan tolkas som att det gäller samtliga medarbetare. Frobbit! 
föreslår att det förtydligas för att inte missuppfattas.  
 
Punkt 3.1.2 
Frobbit! efterlyste i förra remissvaret en statisk URL där avtalet med bilagor återfinns. 
Att ange .SE´s huvudsite motsvarar inte de förväntningar Frobbit! hade, speciellt som 
avtalet med bilagor inte på länge (aldrig) funnits på startsida. Vi skulle alltså fortfarande 
vilja se en statisk URL för avtalet.  
 
Punkt 6.1 
6.1 (iii) är i konflikt med punkt 6.1 (vi).  
Det sägs i inledningen till 6.1 att ”...Registraren äger rätt att bestämma och uttaga avgift, 
med undantag av regleringen i punkt 6.a (vi)”.  
 
.SE skall vara medvetna om att det finns Registrarer som tar ut avgift för att uppdatera 
kontaktuppgifter och att det ofta är något som behöver göras i samband med att 
innehavaren begär auktorisationskod för att byta Registrar. Ur innehavarens perspektiv så 
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ser det då ut som att han får betala en avgift för att få ut auktorisationskoden. Det kan 
Registraren då göra med stöd av avtalet.  
 
Förvisso gör de Registrarer som tar ut avgifter rätt formellt, men en innehavare förstår 
inte det och anser att Registraren tar ut avgift för att han ska få sin auktorisationskod.  
 
Punkt 18.2 
Går det att kontrollera att en avstängd Registrar inte agerar subombud till en annan 
Registrar under avstängningstiden?  
 
Punkt 14 
Under arbetet med Registraravtalet har det diskuterats om en Registrar kan ägna sig åt 
vilken verksamhet som helst i kombination med sin Registrarverksamhet. Inklusive om 
det finns verksamheter inom domännamnsområdet som en Registrar inte bör ägna sig åt 
pga av verksamhetens nära släktskap med lagerhållning. Frobbit! konstaterar att .SE 
duckar för den frågan och istället väljer en formulering som gör att förbudet mot 
lagerhållning blir tandlöst och att punkten som Frobbit! ser det aldrig kan komma att 
beivras av .SE. 
 
Punkt 15.5 
Även ändringar i Bilaga 9 bör föregås av 6 månaders varsel då de innebär stora 
förändringar i en Registrars interna system.  
 
Punkt 19 (iii) 
Det borde klargöras att SE Direkt är namnet på last resort och att domänerna inte ska bli 
kvar där utan att målsättningen är att de så snart som möjligt ska förflyttas till en av de 
Registrarer som verkar i konkurrens med varandra på den fria marknaden.  
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