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Post- och telestyrelsen 

Postadress: Box 6101, 102 32 Stockholm Telefon: 08-678 55 00 www.pts.se 

Besöksadress: Hälsingegatan 38 E-post: pts@pts.se 

Minnesanteckningar referensgruppsmötet 
gällande internets styrning (RGIG) den 3 juni 
2022 kl. 09:30 – 10:20 via Skype 

1. Inledning 

Alla hälsades välkomna och en kort presentation av deltagarna följde. 

 

2. Aktuellt inom ITU 

Inför den kommande WTDC (World Telecommunication Development Conference) 

som hålls i Kigali, Rwanda den 6–16 juni 2022, har Kina skickat in ett bidrag, efter 

deadline, som handlar om något som kallas IPv6+. Det påminner om tidigare initiativ 

från Kina som då kallats bland annat NewIP. Förslaget om New IP, som framfördes 

inom T-sektorn i ITU, stoppades för något år sedan. Men nu återkommer de alltså 

inom utvecklingssektorn i ITU med ett förslag som påminner om NewIP. Förslaget går 

ut på att få in ett antal revideringar i en resolution. 

Kina vill få in text i dessa resolutioner för att få ITU att börja jobba med dessa frågor. 

Det framfördes en synpunkt om att det Kina vill uppnå i korthet går ut på att slå ihop 

olika lager och kunna styra internationell trafik på högre lager så att de på 

kommunikationsnivån kan säga nej till visst innehåll eller dylikt. 

Kina får stöd av Ryssland, men förslaget har blivit avvisat av den regionorganisation 

Kina ingår i, APT (Asia-Pacific Telecommunity), där bland andra Japan och Sydkorea 

ingår. Från CEPT:s sida så kommer detta troligen bemötas som ett misslyckat APT-

förslag, som dessutom skickats in efter deadline. Sannolikt så kommer det inte antas 

på WTDC. 

Kinas förslag om NewIP (eller Future Vertical Communication Network (FVCN) som 

det också kallats) stoppades som sagt i T-sektorn för något år sedan, och troligen 

kan det stoppas även i utvecklingssektorn. Frågorna lär dock med stor sannolikhet 

lyftas igen på ITU:s Plenipotentiary Conference som hålls i höst. 

http://www.pts.se/
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Ett försvar mot dessa typer av initiativ är att försöka få ITU att arbeta som andra 

standardiseringsorgan. Mycket av det som tas upp sköts av exv. IETF eller 3GPP. Det 

påpekas att Kina arbetar mycket långsiktigt och de deltar med stora delegationer i 

dessa forum. 

Det nämns att Tyskland kandiderar till posten som direktör för ITU:s 

standardiseringssektor, och de försöker också öka industrins engagemang inom 

ITU-T. 

Det nämns vidare att PTS återkommer i frågan efter ytterligare diskussioner med 

Regeringskansliet. Deltagarna uppmanas att sprida information till de som kan vara 

intresserade av detta, och återkoppla via RGIG, så återkommer PTS med inbjudan till 

möte inför kommande ITU:s Plenipotentiary Conference. 

Avslutningsvis nämns att det inte bara är inom ITU som det dyker upp initiativ från 

Kina, det finns också något inom ETSI:s NON-IP Networking group. 

 

3. Beredning av aktuella frågor in om GAC 
(Governmental Advisory Committee) 
inför det kommande ICANN-mötet den 
13–16 juni 2022 i Haag (hybridmöte). 

Kort genomgång av agendan för GAC, som inte bjuder på några större 

överraskningar, det ser ut ungefär på samma sätt som det gjort senaste året eller till 

och med åren. 

Arbetet med processen för att kunna öppna för ansökningar om nya gTLD:er fortgår. 

2023–2024 är det kanske möjligt att öppna upp för nya ansökningar.  

GDPR-frågan kopplat till whois pågår också fortfarande och frågor om DNS Abuse 

finns också på agendan. När det gäller GDPR/Whois pågår arbete med att utveckla 

ett system (SSAD (System for Standardised Access/Disclosure)) för att på ett 

enhetligt sätt kunna begära ut icke-publik data, och en s.k. operational design phase 

(ODP) avseende SSAD har genomförts. 

Har ännu inte kommit någon ny information inför mötet. 

På frågan om Sverige har någon syn på om det är bra eller nödvändigt med en ny 

runda av tilldelningen av gTLD:s svaras att Sverige inte haft någon specifik inställning 
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till detta, utan har hängt på GAC:s inställning om att först genomföra en grundlig 

utvärdering av förra rundan. 

Det framförs att det kan bli viktigt att Sverige ställer vissa krav på att vissa saker har 

gjorts. I förra rundan trycktes det på från de som antog att det fanns möjligheter att 

sälja domännamn och det påstods att det fanns ett stort intresse från 

domännamnsinnehavare att registrera domännamn. SSAC trycker på detta att det 

måste vara tydligt huruvida de lyckade domännamnen var ett intresse från 

domännamnsinnehavare eller helt enkelt bara skyddsregistreringar för att skydda 

varumärken.  Det får inte vara så att processen drivs av kommersiella villkor, då det 

ökar risken för ytterligare snedvridning. 

 

4. Diskussion kring aktuella frågor inom 
ICANN:s övriga olika intressegrupper 
inför ICANN-mötet 

• ccNSO - Country Code Names Supporting Organisation 

Ingen med på mötet som kan berätta om gruppens arbete. 

• GNSO - Generic Names Supporting Organisation 

Ingen med på mötet som kan berätta om gruppens arbete. 

• SSAC - Security and Stability Advisory Committee 

Förhoppningsvis kommer det innan ICANN-mötet släppas en rapport om 

routingsäkerhet. Dels om vad det innebär, dels om påverkan på olika typer av 

applikationer och specifikt hur det kan påverka säkerheten i DNS. 

Det nämns också att det går åt mycket tid på att diskutera den egna 

arbetsprocessen. 

• RSSAC - Root Server System Advisory Committee 

Fått igång arbetet med en Governance Working Group; pågår ett arbeta för att få en 

tydligare struktur på hur rotserverarbetet går till och bygga lite tydligare 

ansvarsformer och ansvarsvägar. Gjordes ett första utkast som efter synpunkter från 

rotserveroperatörer gjorts om, och man har också gjort om kommittén så att alla 

rotserveroperatörer finns med där. Det jobbas nu med ett utvärderingsdokument 

(RSSAC58). Och så finns det två grundförslag som gås igenom och matchas mot 
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kriterierna i utvärderingsdokumentet, för att se om något av dem är värt att gå vidare 

med. 

Det ena bygger på att man bygger lite nya strukturer runt ICANN, den andra idén är 

att bygga en ny supporting organisation inom ICANN. 

• ASO - Address Supporting Organisation 

Ingen med på mötet som kan berätta om gruppens arbete. 

Inte en ASO-fråga, men det framfördes att det nu är akut brist på IPv4 i Sverige. 

Operatörer i Sverige har problem att få tag på IPv4-adresser; något som kan tas med 

i PTS pågående arbete med IPv6. 

Konsumenternas avtal och anslutningar ändras nu från att bara vara NAT:ade hemma 

till vara dubbel-NAT:ade när operatörerna inför CG-NAT. Och helt plötsligt kan 

användarna inte längre nå sina hemmalarm och dylikt. Det är flera accessleverantörer 

i Sverige som ändrat avtal mot sina slutkunder. 

 

5. Övriga frågor 

Angående cybersäkerhet nämns att det nya cybersäkerhetscentret (NCSC) skapats, 

och NCSC har just nu en serie möten med div olika organisationer för att få 

synpunkter på hur cybersäkerhetsfrågor ska hanteras. Och det görs också 

jämförelser med andra länder. Om man är intresserad av eller har kännedom om hur 

det jobbas med cybersäkerhet i andra länder är det rätt tid att komma med input och 

tycka till. 

 

6. Nästa möte 

Nästa RGIG möte blir fredag 9 september kl. 9.30 – 12, förhoppningsvis fysiskt. 


