
 

Remiss angående förslag till ändringar i  

- Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m 
27 maj 2015, och 

- Registreringsvillkor gällande toppdomänen .nu fr.o.m 2 
september 2013 

 

IIS inbjuder till lämnande av synpunkter på förändringar i IIS Registreringsvillkor för 
toppdomänen .se respektive för toppdomänen .nu. 

Registreringsvillkoren är det avtal som gäller för samtliga domännamnsinnehavare och 
förslaget till Registreringsvillkor innehåller följande förändringar. 

Reviderade Registreringsvillkor avser att träda i kraft under maj 2018. 

Förändringar avseende toppdomänen .se 

• Språkliga justeringar 
• Ackrediterad Registrar byts till IIS Registrar 
• Tillägg i punkten 5.1.4 att Registraren i vissa fall, av tekniska skäl, får lägga till, 

ta bort eller ändra namnservrar för domännamn utan begäran från Innehavare 
• Förtydligande under punkten 5.2 – Registreringstjänsterna utförande 
• Justering i 6.1.2 avseende avhjälpande av bristande uppfyllelse av åtaganden 
• Borttagande av grunder i punkten 7.2 g-i) 
• ”Anvisningar gällande ATF” flyttas till Förfarandereglerna för ATF 
• Tillägg i punkten 7.3.1 att talan ska ha väckts i Stockholms tingsrätt och svensk 

rätt ska tillämpas, om parterna inte kommer överens om annat 
• Tillägg i punkten 7.3.2 avseende avvisad talan 
• Punkten 9 avseende behandling av personuppgifter skrivs om med anledning 

av kraven i kommande Dataskyddsförordning (GDPR). En integritetspolicy för 
domännamnsregistret kommer att tas fram separat.  

 

Förändringar avseende toppdomänen .nu 

• Språkliga justeringar 
• Ändring från certifierad Registrar till IIS Registrar 
• Tillägg i punkten 5.1.4 att Registraren i vissa fall, av tekniska skäl, får lägga till, 

ta bort eller ändra namnservrar för domännamn utan begäran från Innehavare  
• Ändring i punkten 5.1.8 avseende DS-poster 
• Förtydligande under punkten 5.2 – Registreringstjänsterna utförande. 
• Justering i 6.1.2 avseende avhjälpande av bristande uppfyllelse av åtaganden 
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• Punkten 9 avseende behandling av personuppgifter skrivs om med anledning 
av kraven i kommande Dataskyddsförordning (GDPR). En integritetspolicy för 
domännamnsregistret kommer att tas fram separat.  
 

Kontaktinformation 
De förändringar som föreslås i Registreringsvillkoren är markerade för att underlätta för 
läsaren. En ren version i word-format bifogas också.  

Vid eventuella frågor eller behov av förtydliganden kontakta remissvar@iis.se. 

Remissvar skickas till remissvar@iis.se senast den 3 april 2018. 

English version of the revised terms and conditions are available, please contact 
remissvar@iis.se if you prefer them in English. 

 

Tillhörande dokument: 

• Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se med änderingsmarkeringar 
• Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .nu med änderingsmarkeringar 
• En ren version i word-format gällande för toppdomänen .se 
• En ren version i word-format gällande för toppdomänen .nu 

 

 


