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Geografiska namn i toppdomänen.se 
 

Nya regler för den svenska toppdomänen .se 

Under april nästa år kommer .se-domänen att införa nya regler för vem som 
kan registrera domännamn och vad som kan utgöra ett domännamn. De nya 
reglerna är betydligt öppnare än dagens regler och syftet är bland annat att 
göra det möjligt för fler i Sverige att ha en egen .se-domän. 

Det är II-stiftelsen som är ansvarig för Internets svenska toppdomän .se och 
det är också den som beslutar om domännamnsreglerna. Stiftelsens dotterbo-
lag NIC-SE sköter den praktiska hanteringen med registrering av namn och 
driften av domänen. II-stiftelsen beslutade i november om de nya reglerna 
efter att haft förslagen ute på remiss sedan i juni. 

En nyhet i de nya reglerna är att alla kommer att kunna registrera geografiska 
ord som domännamn. Idag är detta förbehållet kommuner, län och landsting. 
För att underlätta övergången kommer kommunerna via Svenska kommun-
förbundet att få en möjlighet att före de nya reglernas införande reservera ett 
antal domännamn som man tror att man kommer att ha behov av till exempel 
vid kommande kommundelningar och annat. Denna reservationslista upprät-
tas endast en gång och går inte att fylla på senare. Den ska bara innehålla 
sådana geografiska ord där t.ex. kommuninvånare kan förvänta sig att det 
finns någon form av myndighetsutövning bakom. Det handlar alltså inte om 
skolor, badhus, turistanläggningar och annat. Sådana geografiska ord bör 
man registrera redan i nuläget om det är så att man ser ett behov av namnet 
som ett egen domännamn direkt under .se. 



SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 2002-11-20 2 

 

Detta innebär i praktiken att kommunerna och landstingen innan den 31 januari 
2003 till svenska kommunförbundet via hemsida 
www.lf.svekom.se/it/namnregistrering/ skall inkomma med de geografiska namn som 
man vill spärra. Dessa geografiska namnen hamnar således på en spärrlista hos II-
stiftelsen och medför inga kostnader för kommuner och landsting. Listan är statisk, 
inga ytterligare geografiska namm kan tillföras listan efter den 31 januari 2003. Det 
är således viktigt att så snart som möjligt inventera behovet av en spärr för geogra-
fiska ortsnamn inom kommunen. Spärrlistan skall omfatta namn som i någon om-
fattning är förknippade med myndighetesutövning, dvs. huvudortsnamn, tätorts-
namn och stadsdelsförvaltningar. Vill man ta i anspråk andra geografiska namn 
inom kommungränsen har man möjlighet att göra detta mot en kostnad.  

Vad betyder de nya reglerna för kommunerna? 

Idag har de flesta kommuner en .se-adress enligt principen ”kommunnam-
net”.se. Under den adressen har kommuninvånare och andra lärt sig att söka 
relevant information om respektive kommun. Detta kommer inte att föränd-
ras. 

Däremot blir det möjligt för alla att registrera geografiska namn som domän-
namn förutsatt att det är ledigt. Därför kan det vara bra för kommunerna att 
nu bestämma vilka namn som de vill reservera före övergången. Alternativt 
kan kommunerna utnyttja dagens regler och passa på att registrera de geo-
grafiska namn inom kommungränsen som man vill ha som domännamn in-
nan de nya reglerna börjar att gälla. 

Dagens regler 

Dagens regler innebär i korthet att det krävs någon form av namnrätt för att 
registrera ett domännamn under .se. Till exempel ett registrerat bolag. Do-
männamnet måste tydligt återspegla firmanamnet. Statliga myndigheter med 
eget organisationsnummer kan registrera direkt under .se. Kommuner kan 
registrera sitt kommunnamn och andra geografiska namn som förekommer 
inom kommunen. Företag och organisationer har idag bara möjlighet att regi-
strera ett domännamn per organisationsnummer till skillnad från kommuner 
som i princip kan registrera hur många man vill. Idag kan inte privatpersoner 
registrera ett domännamn direkt under .se. 

Skillnader mellan dagens regler och de nya 

- Ingen förprövning 

Idag granskas alla registreringar mot namnrätt och regler. I framtiden löses 
eventuella tvister i efterhand. Allt som är ledigt och uppfyller de formella 
villkoren kommer att registreras. 

- Alla ska kunna registrera se-domäner 

Både privatpersoner och juridiska personer utan geografisk inskränkning. 
Dessutom tillåts fler än ett domännamn per person/organisation. 

- Det blir möjligt med domännamn med bara två bokstäver 

http://www.lf.svekom.se/it/namnregistrering/
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Detta var tidigare inte möjligt. De tvåbokstavsnamn som redan finns har varit 
undantag eller kommit till före reglerna. Dock kommer man inte att kunna 
registrera andra geografiska toppdomäners namn eller länders beteckningar 
enligt ISO-standard. 

- Inget särskilt skydd för kännetecken 

Idag kan man inte registrera ett domännamn om man inte kan visa att man 
har rätten till namnet (registreringsbevis från PRV, varumärke etc.). Med de 
nya reglerna försvinner alltså detta hinder. 

- Det blir möjligt att registrera geografiska ord som domännamn 

Hittills har alla geografiska ord varit reserverade för staten, kommuner, län 
och landsting. 

Dock kommer kommunförbundet att få reservera ett begränsat antal geogra-
fiska ord för eventuell framtida användning vid kommundelningar etc. Des--
sutom reserveras främmande staters namn på svenska. 

- Spärrade ord 

Det kommer att upprättas och publiceras en lista över ord som är spärrade. 
Det kommer att vara ord som spärras av systemskäl. Tillexempel com, mail, 
www, internet etc. Beteckningar som är skyddade i lag kommer också att 
reserveras. 

Hur införs de nya reglerna? 

Innehavare av domännamn under .se:s huvuddomäner och innehavare av 
registrerade varumärken kommer att ges möjlighet till förtur att registrera sitt 
domännamn direkt under .se. Därefter kommer alla nya ansökningar. Hu-
vuddomäner fungerar som underavdelningar till .se. till exempel org.se (för 
organisationer) eller tm.se (för varumärken). Notera att huvuddomänerna 
inte försvinner. De som vill kan stanna kvar under en huvuddomän eller re-
gistrera nya domännamn under dessa. 

Exakt datum för införandet återstår att bestämma men planen är under april 
2003 och att hela processen inte ska ta mer än 2-4 veckor. Principen kommer 
att vara följande ordning: 

- NIC-SE stänger för registrering enligt dagens regler. 

- Inlämning av ansökningar under nya regler sker under en period (cirka en 
vecka). 

- Tilldelning av domännamn med förtur. 

- Tilldelning av övriga domännamn. 

- NIC-SE öppnar för ordinarie löpande verksamhet under de nya reglerna. 

När registreringen öppnar efter införandeperioden kommer det att vara först-
till-kvarn-principen som gäller. Exakt hur likalydande domännamn med 
samma prioritet som inkommer under inlämningsperioden kommer att be-
handlas är inte helt klart. Ambitionen är att låta lotten avgöra. Detta kan dock 
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bli ett problem med lotterilagen. Därför utreds detta vidare och NIC-SE åter-
kommer när detta är klart. 

Tvistlösning 

För att hantera olika avarter av domännamnsregistreringar införs ett så kallat 
alternativt tvistlösningsförfarande som kan användas vid klara fall av miss-
bruk där domännamnsinnehavaren inte har någon rätt eller berättigat in-
tresse till den benämning som utgör domännamnet och att domännamnet 
registrerats eller använts i ond tro. Förfaranderegler för tvistlösning under .se 
kommer att presenteras senare. 

Hur ansöker man om domännamn? 

II-stiftelsens driftsbolag NIC-SE samarbetar med drygt 200 ombud till vilka 
man vänder sig för att registrera ett domännamn. På NIC-SE:s webbplats 
finns en lista med ombud. Bland ombuden finns många Internetoperatörer, 
webbhotell och juristfirmor. Avgiften till NIC-SE för ett domännamn är 250 
kronor plus moms per år. Första året faktureras detta av ombudet tillsam-
mans med ombudets avgifter för registreringen. 

Mer information 

På II-stiftelsens och NIC-SE:s webbplatser kan du läsa mer om de nya regler-
na och .se. Se www.iis.se och www.nic-se.se 

Du kan också ringa till NIC-SE på 08-545 857 00 

För frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Ellen Hausel Heldahl, 
Hansi Carlsson och Roni Endam tfn 08-452 71 00 

www.lf.svekom.se/it/namnregistrering/ 
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