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SNUS Remissvar avseende ”Kartläggning av utvecklingen kring avtal mellan 
ccTLD-operatörer och regeringar samt förslag till avtal för svenska förhållanden” 
(N2011/5286/ITP) 
 
Föreningen SNUS (Swedish Network Users’ Society) har beretts möjlighet att lämna synpunkter 
på förslagen i rubricerade kartläggning. Vi vill redan inledningsvis lyfta fram att   det i föreningen 
SNUS styrelse för närvarande sitter tre personer som är anställda på .SE och en person som är 
delägare av en registrar. Tre personer har inte någon formell koppling till .SE eller 
domännamnsverksamheten i Sverige även om de från tid till annan varit delaktiga i verksamhet 
som drivs av .SE. Detta svar har författats av föreningens SNUS styrelse, och beretts tillsammans 
med SNUS medlemmar. 
 
I remissen önskas speciellt synpunkter på tre frågeställningar: 

• behovet av färdiga procedurer kring roller och ansvarsfördelning m.m. för framtida 
domäner som pekar mot territoriet Sverige. 

• vilka ändringar som eventuellt krävs i Toppdomänlagen (Lag (2006:24) om nationella 
toppdomäner för Sverige på Internet). 

• förslagen kring eventuellt avtal mellan regeringen och domännamnsadministratören 
(.SE/IIS, Stiftelsen för internetinfrastruktur) som en uppföljning till tidigare 
avsiktsförklaring mellan regeringen och .SE/IIS. 
 
Föreningen SNUS var på ett tidigt stadium aktiv i skapandet av den nuvarande modellen 
där en stiftelse administrerar toppdomänen .SE och har inga synpunkter på dagens 
ordning.  

 
Föreningen SNUS besvarar frågorna i remissen enligt följande: 
 
Behovet av färdiga procedurer kring roller och ansvarsfördelning m.m. för framtida 
domäner som pekar mot territoriet Sverige 
 
Föreningen SNUS anser att det upplägg som finns för toppdomänen .SE idag är tillfyllest. En 
extern specifik tillsyn av toppdomäner i Sverige på Internet bör finnas även i fortsättningen, och 
då också omfatta ytterligare toppdomäner som refererar till territoriet Sverige.  
 
Tillsynen i sig behöver inte utgöras av explicita avtal, lagar eller genom en formell koppling till 
Regering eller tillsynsmyndighet utan kan ske genom att ett registry intygar att de processer som 
används uppfyller lagens krav, s.k. egenkontroll.  
 
Om tillsynen främst sker genom egenkontroll måste dock mer direkta mekanismer existera för att 
garantera domännamnsinehavarnas bästa om ett Registry inte bedöms uppfylla relevant 
lagstiftning. Dessa mekanismer bör dock användas restriktivt. 
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SNUS anser det enklaste sättet att hantera en sådan översyn är genom Toppdomänlagen och att 
varje registry som därmed är innehavare av toppdomäner som relaterar mot territoriet Sverige 
lyder under denna lagstiftning. Det är angeläget att regeringen prövar huruvida lagstiftningen 
täcker även sådana fall, och hur tillämpning av lagen påverkas av att en toppdomänadministratör 
ligger under avtal med ICANN. Ett alternativ till klargörande av lagstiftningen kan vara att en 
överenskommelse upprättas mellan Regering eller tillsynsmyndighet och registry där respektive 
parts åtaganden för att uppfylla lagstiftningen tydliggörs. 
 
SNUS anser också att toppdomänlagens 5 § (En domänadministratör skall bedriva 
verksamheten på ett säkert och effektivt sätt i allmänhetens intresse) täcker tillsynen över att de 
processer som ett registry använder för att t.ex. förankra beslut i ”the local Internet community” är 
tillräckligt säkra. 
 
SNUS anser att förslaget om överenskommelse med regeringen utöver det som sägs i relevant 
lagstiftning inte längre är nödvändig. Den avsiktsförklaring som skrevs mellan .SE och 
Regeringen den 24 februari 2006 tillkom före det att Toppdomänlagen trätt i kraft, och handlade 
uteslutande om att förvissa sig om att det finns rutiner och åtgärder som innebär att .se-domänen 
vid behov kan administreras av någon annan än Stiftelsen för Internetinfrastruktur. 
 
Vilka ändringar som eventuellt krävs i Toppdomänlagen (Lag (2006:24) om nationella 
toppdomäner för Sverige på Internet) 
 
Med resonemanget ovan som bakgrund anser föreningen SNUS att Toppdomänlagen bör 
kompletteras med en punkt där Tillsynsmyndigheten kan vidta ytterligare åtgärder om det finns 
anledning att misstänka att de kontroller som finns av driften av en toppdomän ej är tillfyllest.  
 
SNUS anser inte att någon del av tillsynen skall vara sådan att den detaljstyr hur ett registry 
agerar, utan enbart vara en tillsyn av de processer och metoder som används för teknisk drift och 
regler för tilldelning av domännamn. 
 
Förslagen kring eventuellt avtal mellan regeringen och domännamnsadministratören 
(.SE/IIS, Stiftelsen för internetinfrastruktur) som en uppföljare till tidigare 
avsiktsförklaring mellan regeringen och .SE/IIS 
 
SNUS anser att även om toppdomänen .SE idag drivs på ett bra sätt så stöder SNUS en fortsatt 
diskussion mellan Regeringen och .SE om hur stabiliteten av toppdomänen kan garanteras 
långsiktigt. SNUS uppmuntrar därför ett vidare arbete mellan .SE och Regering som, om parterna 
så önskar, skulle kunna slutföras i någon typ av överenskommelse, avtal eller avsiktsförklaring. 
 
Stockholm 9 november 2011 
 
 
För SNUS, genom styrelsen. 
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Om SNUS 
SNUS är en ideell förening för svenska nätverksanvändare. Vårt syfte är att höja 
nätverkskunskapen i Sverige och därmed vår nationella konkurrenskraft. 
 
SNUS är föreningen för dig som är nätverkstekniker och arbetar med IP-nätverk. Föreningen har 
funnits i många år och är ett forum för tekniskt intresserade personer inom nätverksområdet. Vi 
ska verka för att medlemmarna får del av varandras kunskaper inom ramen för våra olika 
aktiviteter, främst genom arbetsgrupper, seminarier, testrapporter och medlemstidning. Genom 
dessa aktiviteter är SNUS ett forum med verksamhet inriktad på att 
 
• öka förståelsen för nätverksteknik och -användande i Sverige. 
• driva på utvecklingen vad gäller samtrafik och samverkan. 
• testa vad som fungerar i verkligheten sprida kunskap och erfarenheter. 

 
Under SNUS historia sedan 1991 har fokus varit att sprida kunskap om leverantörsoberoende 
kommunikation (TCP/IP). SNUS har starkt bidragit till den tekniska utvecklingen av Internet vi 
har bl.a. initierat Swipnet (Det första kommersiella IP-nätet i Sverige) och medverkat till en 
överenskommelse om samtrafik för elektronisk post (mellan X.400- och Internet-världarna). 
SNUS har genomfört seminarier där intressanta ämnen inom TCP/IP-området tagits upp. SNUS 
är mest känt för att anordna Interoperabilitets-tester. Som bäst kan beskrivas som en avancerad 
provplats inför öppen ridå. Där de deltagande företagen genom hårt arbete och samarbete fått 
insikter och testat utlovade funktioner i praktiken. Testresultaten har presenterats dels direkt på 
plats, dels i detalj i testrapporter som publiceras här i vår Web. Vi har även arbetat med politiker, 
operatörer och övriga intressenter om vikten av fungerande interoperabilitet och samtrafik mellan 
de olika näten. SNUS har medverkat som sakkunniga i regeringens Internetutredning. Varit 
delaktiga i skapandet av den svenska delen av ISOC, Internet Society, som är det internationella 
värdorganet för IETF, Internet Engineering Task Force. SNUS har även varit värdorganisation 
för de svenska internetoperatörernas forum; SOF-gruppen. 
 


