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INFORMATION OM TJÄNSTEN REGISTRY LOCK 

 

Behovet av att kunna skydda domännamn från attacker har ökat både nationellt och internationellt 

senaste åren. Därför erbjuder .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) Registry lock, en tjänst som 

skyddar .se-domäner från ofrivilliga ändringar eller radering. Detta sker genom att domänen låses för 

ändringar i domännamnsregistret. Låsning/upplåsning av domänen utförs centralt av .SE på begäran 

från domäninnehavarens registrar. 

 

Registry lock förhindrar att följande registreringstjänster kan utföras: 

 Uppdateringar för domännamnet (dock kan förnyelse fortfarande göras) 

 Avregistrering av domännamnet på begäran från innehavaren (dock förfaller, deaktiveras och 

avregistreras domänen om den inte förnyas i tid) 

 Överlåtelse till ny innehavare 

 Byte av registrar 

 

Förutsättningar 

 

Det är inte obligatoriskt för .SE:s registrarer att tillhandahålla Registry lock. Den innehavare som 

önskar tjänsten behöver alltså först kontrollera att dennes registrar erbjuder tjänsten. Om registraren 

inte gör det behöver innehavaren byta till en annan registrar som erbjuder tjänsten. Information om 

vilka registrarer som erbjuder Registry lock hittar du i registrarlistan som finns här: 

https://www.iis.se/domaner/aterforsaljare/se/ 

För att få tillgång till Registry lock ska innehavaren skicka in en beställningsblankett till sin registrar. 

Genom att underteckna beställningsblanketten ger innehavaren registraren behörighet att 

administrera tjänsten för innehavarens räkning. Registraren skickar i sin tur blanketten till .SE. 

För att en domän ska kunna låsas behöver innehavaren också se till att kontaktuppgifterna är aktuella  

 

Livscykel och förnyelse av Registry lock 

 

Registry lock gäller från att .SE låser domännamnet och 12 månader framåt. Tjänsten förnyas 

automatiskt om den inte sägs upp senast en månad innan nuvarande avtalsperiods utgång. 

 

Hantering av Registry lock 

 

När en innehavare (vars domän har Registry lock) önskar utföra en registreringstjänst, till exempel en 



 

 

ompekning, ska innehavaren kontakta registraren och begära registreringstjänsten. Upplåsning av 

domänen utförs sedan av .SE på begäran av registraren. När domänen är upplåst kan registraren 

utföra registreringstjänsten. När det är gjort begär registraren låsning av domänen. En bekräftelse av 

upplåsningen, samt när domänen återlåses, skickas av registraren till innehavaren. 

 

Uppsägning  

 

För att säga upp tjänsten Registry lock ska innehavaren fylla i en blankett och skicka in till sin 

registrar. Blanketten får du från din registrar. Uppsägningstiden är en månad. 

Tjänsten avslutas automatiskt om domännamnsregistreringen upphör eller om innehavaren byter 

registrar eller överlåter domännamnet.  

Inbetald årsavgift återbetalas ej om uppsägning sker innan avtalsperiodens slut. 

 

Avgifter och fakturering 

 

Det är upp till varje registrar som erbjuder tjänsten att bestämma pris. Priserna kan därför variera.  

 

Om denna information 

 

Om det finns avvikelser mellan Stiftelsens ”Villkor för Tjänsten” gällande Registry lock (finns på 

Beställningsblanketten) och denna information har Stiftelsens ”Villkor för Tjänsten” företräde. 

 

 


