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BILAGA 4 – AVGIFTER OCH 
BETALNINGSVILLKOR 

för toppdomänerna .se och/eller .nu 
 
 

1 AVGIFTER 
 

Samtliga avgifter anges exklusive mervärdesskatt och betalning ska erläggas mot 
faktura enligt på fakturan angivna betalningsvillkor. 

 
1.1 Ansökningsavgift 

Registraren ska vid ansökningstillfället betala en ansökningsavgift om 10 000 SEK 
till Stiftelsen. Registrarer som vid detta Avtals tecknande är befintliga registrarer för 
en toppdomän som administreras av Stiftelsen behöver inte betala ansökningsavgift. 

 
1.2 Administrativ avgift 

Registraren ska årligen betala en administrativ avgift om 10 000 SEK per toppdomän. 
Registrarer som administrerar båda toppdomänerna .se och .nu betalar 16 000 SEK 
årligen totalt, och erhåller därmed ett prisavdrag om 4000 SEK. 

 
Från den årliga administrativa avgiften avräknas ett belopp om 100 SEK per 
nyregistrerad domän. Det totala avräknade beloppet krediteras på nästkommande års 
första faktura. Det maximala beloppet som kan avräknas är 16 000 SEK (för Registrar 
som administrerar båda toppdomänerna .se och .nu) eller 10 000 SEK (för Registrar 
som administrerar en av toppdomänerna .se eller .nu). 
 
Registrarer som administrerar båda toppdomänerna (.se och .nu) och som under 
innevarande år har 160 (eller fler) nyregistreringar får därmed 100% rabatt på den 
årliga administrativa avgiften.  
 
Registrarer som administrerar en av toppdomänerna (.se eller .nu) och som under 
innevarande år har 100 (eller fler) nyregistreringar får 100% rabatt på den årliga 
administrativa avgiften. 
 
Räkneexempel för registrar som administrerar båda toppdomänerna: 
 
1 nyregistrering = 100 SEK i avräkning från erlagd administrativ avgift. 
78 nyregistreringar = 7 800 SEK i avräkning från erlagd adminstrativ avgift, att betala 
på nästkommande årsfaktura blir då 16 000 – 7 800 = 8 200 SEK. 
 
160 eller fler nyregistreringar = 16 000 SEK i avräkning från erlagd administrativ 
avgift, ingen avgift att betala för nästkommande årsfaktura, då 16 000 – 16 000 = 0 
SEK.  
 
Räkneexempel för registrar som administrerar en av toppdomänerna: 
 
1 nyregistrering = 100 SEK i avräkning från erlagd administrativ avgift. 
78 nyregistreringar = 7 800 SEK i avräkning från erlagd administrativ avgift, att betala 
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på nästkommande årsfaktura är 10 000 – 7 800 = 2 200 SEK 
 
100 eller fler nyregistreringar = 10 000 SEK i avräkning från erlagd administrativ 
avgift, ingen avgift att betala för nästkommande årsfaktura, då 10 000 – 10 000 =  
0 SEK. 
 

 
1.3 Nyregistreringsavgift och förnyelseavgift 

Registraren ska vid nyregistrering och förnyelse betala en avgift per 
registrerat Domännamn. 

 
Registreringsperioden är mellan 12 och 120 månader och avgiften är 8,33 SEK per 
månad. Lägsta avgift som kan betalas är därför för 12 månader (100 SEK) och 
högsta avgift är för 120 månader (1 000 SEK). 

 
Avgiften faktureras av Stiftelsen första dagen i den månad som infaller efter 
registreringstillfället eller förnyelsetillfället. 

 
1.4 Övriga kostnader och avgifter 

 

1.4.1 Om Registraren har stängts av från nyregistrering enligt punkt 18.2 i huvudavtalet har 
Stiftelsen rätt att ta ut en administrativ avgift på 5 000 SEK. Avgiften ska betalas till 
Stiftelsen innan Registraren tillåts att nyregistrera Domännamn. 

 
1.4.2 Övriga avgifter för vid var tid gällande administrativa tjänster som utförs av Stiftelsen 

på Registrarens begäran framgår på registrarwebben. 
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