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Tillsyn avseende domännamnsregistret för 
den nationella toppdomänen .se 

Saken 

Tillsyn avseende domännamnsregistret för den svenska nationella 
toppdomänen för Sverige på internet, .se. 

 ____________________  

Post- och telestyrelsens avgörande 

Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning. 

Bakgrund 

Den 1 september 2016 inledde PTS en planlagd tillsyn avseende 
Internetstiftelsen i Sveriges (IIS) administration av registret över tilldelade 
domännamn under den nationella toppdomänen .se. Syftet med tillsynen är att 
kontrollera att IIS hanterar registret i enlighet med kraven i lag (2006:24) om 
nationella toppdomäner för Sverige på Internet (toppdomänlagen). Tillsynen 
har i huvudsak bedrivits genom att PTS inhämtat upplysningar från IIS. I PTS 
tillsynsskrivelse till IIS ställde myndigheten ett antal frågor rörande bl.a. 

 om uppgifterna i registret är korrekta och tillförlitliga, 

 IIS rutiner för kontroller av uppgifter i registret, 

 IIS avsatta resurser för arbete med registret, 

 IIS åtgärder vid misstanke om felaktiga uppgifter i registret, samt 
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 IIS kontroller av registrarernas arbete med registret. 

Den 3 oktober 2016 inkom IIS med svar på de frågor som PTS ställt. De svar 
som IIS lämnade till PTS innehåller bl.a. detaljerade uppgifter om IIS arbetssätt 
och metoder för att säkerställa korrekta uppgifter i registret och redogörs därför 
inte närmare för i detta beslut. 

Den 18 oktober 2016 besökte PTS IIS för att ställa kompletterande frågor för 
att få en fördjupad förståelse för de svar som stiftelsen lämnat på PTS 
tillsynsskrivelse. 

Skäl 

Tillämpliga bestämmelser 

Av 6 § toppdomänlagen framgår att en domänadministratör ska föra ett register 
över tilldelade domännamn under toppdomänen och löpande upprätta 
säkerhetskopior av registeruppgifterna. 

Registret skall innehålla  

1. domännamnet,  
2. namnet på domännamnsinnehavaren och dennes postadress, 

telefonnummer och adress för elektronisk post,  
3. namnet på den som tekniskt administrerar domännamnet och dennes 

postadress, telefonnummer och adress för elektronisk post,  
4. uppgifter om de namnservrar som är knutna till domännamnet, samt  
5. övrig teknisk information som behövs för att administrera 

domännamnet. 

Uppgifterna i registret skall kunna hämtas utan avgift via Internet. 

Personuppgifter får dock göras tillgängliga på detta sätt endast om den 
registrerade har samtyckt till det. 

Domänadministratören är personuppgiftsansvarig för behandling av 
personuppgifter i registret. 

Enligt 9 § toppdomänlagen får regeringen eller, efter regeringens 
bemyndigande, tillsynsmyndigheten meddela föreskrifter om register och 
säkerhetskopior enligt 6 §. 

Av 2 § förordningen (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på 
Internet framgår att PTS är tillsynsmyndighet enligt toppdomänlagen. 
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Av 3 § samma förordning framgår att PTS får meddela föreskrifter om register 
och säkerhetskopior enligt 6 § toppdomänlagen. 

PTS bedömning 

Följande avsnitt utgår från de frågor PTS ställde i myndighetens tillsynsskrivelse 
samt de uppgifter som framkom vid PTS möte med IIS. Varje avsnitt innehåller 
en övergripande beskrivning av vad IIS har framfört och avslutas med PTS 
bedömning i respektive del. I sista avsnittet finns PTS samlade bedömning. 

Förekomsten av felaktiga uppgifter och identifierade problem 

Enligt IIS bedömning är korrektheten i registret tillfredställande och uppfyller 
gällande lagkrav. Detta eftersom IIS vid behov kan komma i kontakt med 
innehavare, och eftersom domännamnen har en övervägande andel svenska 
innehavare vars uppgifter kan kontrolleras mot offentliga register. Dessutom 
har registret vid IIS kontroller visat sig innehålla en låg andel felaktiga uppgifter. 

IIS utgångspunkt är att felaktiga uppgifter föreligger om stiftelsen inte kan 
kontakta innehavaren via de uppgifter som finns registrerade i 
domännamnsregistret. Detta eftersom syftet med domännamnsregistret enligt 
IIS främst är att möjliggöra en kontakt med innehavaren. Detta är möjligt 
oavsett om t.ex. innehavaren angett sin folkbokföringsadress eller annan adress. 

Under 2016 har IIS granskat innehavaruppgifter för ca 250 000 domännamn i 
en manuell granskning. Mindre än två procent av dessa innehöll misstänkt 
felaktiga uppgifter.  

Problem som IIS har uppdagat avseende innehavaruppgifter i registret gäller 
bland annat felaktig e-postadress, postadress, telefonnummer och felaktiga 
identitetsuppgifter.  

PTS konstaterar inledningsvis att alla de uppgifter som domännamnsregistret 
ska innehålla enligt 6 § toppdomänlagen ska vara korrekta och tillförlitliga.  

Av regeringens proposition 2004/05:175 s248 framgår bl.a. följande. 

Möjligheten för alla att kunna söka i ett korrekt och tillförlitligt register är 
betydelsefullt av flera anledningar. Ett offentligt register har betydelse ur ett 
konsument- och näringslivsperspektiv när det används för att kontrollera vem 
som innehar ett domännamn vid e-handel eller när ett immaterialrättsligt 
intrång har begåtts. Ur teknisk synvinkel fyller tjänsten en viktig funktion, t.ex. 
för att komma i kontakt med ansvariga för webbsidor som innehåller skadlig 
kod. Slutligen kan registret användas av rättsvårdande myndigheter för att 
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identifiera ansvariga för domännamn till vilka webbplatser med olagligt innehåll 
finns kopplade. 

PTS har dock viss förståelse för svårigheten att säkerställa att 
domännamnsregistret vid varje givet tillfälle innehåller 100 procent korrekta 
uppgifter. Trots detta måste det vara IIS ambition att säkerställa att så är fallet. 
Det har inte i tillsynsärendet framkommit att domännamnsregistret innehåller 
någon anmärkningsvärd andel felaktiga uppgifter. Det kan dock finnas 
anledning för stiftelsen att överväga utökad uppföljning av identifierade 
problem samt att föra statistik över dessa för att tidigt kunna identifiera 
eventuella förändringar i problembilden och för att kunna bedöma vilka 
problem som behöver prioriteras. 

IIS kontroller samt avsatta resurser 

IIS har redogjort för de olika typer av kontroller av innehavaruppgifter som 
stiftelsen genomför. Stiftelsen har även redogjort för vilka resurser som finns 
avsatta för att arbeta med domännamnsregistret. 

På stiftelsen finns bl.a. en abuseansvarig som ansvarar för kontroller av 
registeruppgifter. I rollen som abuseansvarig ingår även att hantera begäran om 
utlämnande av uppgifter ur registret och att utbilda olika intressenter. 

Om IIS blir uppmärksammade på felaktiga innehavaruppgifter, kontaktas 
innehavaren med begäran om korrigering enligt IIS registreringsvillkor. 
Innehavaren ska fortlöpande och utan dröjsmål underrätta registraren om 
ändring i de uppgifter som angivits vid ansökan. Stiftelsen har rätt att deaktivera 
och avregistrera ett domännamn om innehavaren inte uppfyller dessa 
skyldigheter. 
 
Identifiering av en domännamnsinnehavare vid registrering sker genom att 
personen som har registrerat domännamnet kan bevisa att denne förfogar över 
den e-postadress som denne har uppgett. Ett annat giltigt sätt att identifiera en 
innehavare enligt IIS villkor att innehavaren visar upp sig på registrarens kontor 
och legitimerar sig. 

PTS noterar att den abuseansvarige besitter en särskild specialistkompetens och 
att rollen därmed är personberoende. Det är därför av stor vikt att stiftelsens 
dokumenterade rutiner för rollen hålls uppdaterade och att rollen kan tas över 
av en annan person vid behov. I övrigt förutsätter PTS att IIS avsätter 
tillräckliga resurser för arbete med domännamnsregistret och att dessa anpassas 
efter behov. 
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Vidare noterar PTS att det enligt IIS villkor är upp till registrarerna att välja på 
vilket sätt en domännamnsinnehavare ska identifieras. Det är dock IIS som 
enligt toppdomänlagen har ansvar för att uppgifterna som finns i 
domännamnsregistret är korrekta. Detta innebär att det finns ett ansvar för 
stiftelsen att säkerställa att det är rätt person som står som 
domännamnsinnehavare i domännamnsregistret. Det har i tillsynen inte 
framkommit att det i dagsläget är något stort problem med felaktiga 
domännamnsinnehavare i domännamnsregistret. PTS konstaterar dock att 
metoden att identifiera en domännamnsinnehavare endast genom att 
innehavaren visar att denne förfogar över en e-postadress har en låg grad av 
tillförlitlighet. Det kan därför finnas anledning för stiftelsen att se över om 
denna identifikationsmetod är lämplig, särskilt om problemet med felaktiga 
domännamnsinnehavare i registret skulle öka framöver. Alternativt har PTS 
enligt 9 § toppdomänlagen möjlighet att vid behov meddela föreskrifter om 
domännamnsregistret. 

Registrarernas kontroller 

IIS har vidare redogjort för de skyldigheter som registrarerna har att följa enligt 
registraravtalet. En registrar ska vid nyregistrering omgående till IIS överlämna 
de uppgifter som innehavaren har lämnat, och registraren ska därefter meddela 
IIS eventuella förändringar av innehavarens kontaktuppgifter. Registraren är 
ansvarig för att de uppgifter om innehavarna som skickas till 
domännamnsregistret är valida och aktuella och registraren är därför skyldig att, 
på lämpligt sätt, kontrollera riktigheten av innehavaruppgifterna.  
 
Registraren är utöver detta skyldig att årligen kontakta sina 
domännamnsinnehavare för att kontrollera om uppgifter i 
domännamnsregistret behöver uppdateras. Kontakten med innehavaren kan ske 
per post, e-post eller på annat liknande sätt, t.ex. i samband med fakturering. 
Registraren ska kunna visa underlag på att årlig kontroll har skett om IIS begär 
det. 

IIS tillhandahåller även en frivillig tjänst för sina registrarer, där stiftelsen 
erbjuder dessa att kontrollera sina kunduppgifter mot de uppgifter som 
Upplysningscentralen har i sina register. 

Det framkom vid PTS tillsynsmöte med IIS att stiftelsen inte har någon 
dokumenterad plan, strategi eller rutin över hur IIS ska utföra sina årliga 
kontroller av registrarer. IIS har dock under tillsynens gång gjort upp en tidplan 
för hur stiftelsen avser att arbeta för att ta fram en sådan plan under första 
halvåret 2017. IIS har i ärendet bekräftat att planen kommer att skickas in till 
PTS när den är upprättad. 
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PTS konstaterar att stiftelsen via sina villkor lagt relativt stort ansvar på 
registrarerna när det gäller uppgifter i domännamnsregistret. Det är därför 
viktigt att IIS kontroller, av hur registrarerna lever upp till sina skyldigheter, är 
effektiva och väl fungerande. Att stiftelsen gör upp en plan för arbetet med 
dessa kontroller är en viktig del i detta avseende.  

PTS samlade bedömning 

Av den genomförda tillsynen framgår inte att det föreligger några stora brister 
avseende kvaliteten på de uppgifter som finns i IIS domännamnsregister. IIS 
har redogjort för hur den arbetar med genomförande av diverse kontroller av 
innehavaruppgifter i domännamnsregistret. PTS kan konstatera att IIS tillämpar 
ett flertal olika, kompletterande metoder för att kontrollera korrektheten av 
innehavaruppgifter. IIS har vidare verktyg genom sina registrerings- och 
registrarvillkor för att kunna deaktivera och avregistrera ett domännamn. PTS 
förutsätter att IIS vidareutvecklar sina rutiner och verktyg samt anpassar sina 
förutsättningar, såsom t.ex. antalet personella resurser som arbetar med 
registret, efter behov. 

Sammanfattningsvis har det i tillsynen inte framkommit annat än att IIS 
hanterar domännamnsregistret i enlighet med bestämmelserna i 
toppdomänlagen. Ärendet avskrivs därför från vidare handläggning. 
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Underrättelse om överklagande 

Detta beslut kan inte överklagas. 

 ____________________  

Beslutet har fattats av avdelningschefen Annica Bergman. I ärendets slutliga 
handläggning har även enhetschefen Patrik Bystedt, Erika Hersaeus och juristen 
Andreas Häll (föredragande) deltagit. 
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