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Regler for registrering af Domænenavne
DEFINITIONER
Disse regler for registrering af domænenavne anvender de begreber, der er defineret i
vilkårene og betingelserne og/eller ADR.
FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE
Denne registreringspolitik opstiller de tekniske og administrative procedurer, der anvendes af
Topdomæneadministratoren med hensyn til registrering af Domænenavne eller annullering,
overdragelse, suspendering, tilbagekaldelse osv. af disse Domænenavne.
Reglerne og Vilkårene i denne registreringspolitik finder kun anvendelse på registrering af
Domænenavne, der er registreret direkte under ".eu" topdomænet og mulige .eu varianter i
andre scripts.
Denne registreringspolitik finder ikke anvendelse på navne, der er registreret på alle lavere
niveauer, som Topdomæneadministratoren ikke har myndighed over, da disse niveauer
udelukkende administreres af Registranten.

§ 1.

KRITERIER FOR BERETTIGELSE

Registranten skal opfylde de følgende kriterier for berettigelse og være:
(a) statsborger i et EU-land, Island, Liechtenstein eller Norge uafhængigt af, hvor
vedkommende er bosiddende; eller
b) en fysisk person, som ikke er statsborger i et EU-land, Island, Liechtenstein eller Norge og
er bosiddende I et EU-land, Island, Liechtenstein eller Norge; eller
c) et foretagende, der er etableret i EU, Island, Liechtenstein eller Norge; eller
d) en organisation, der er etableret i EU, Island, Liechtenstein eller Norge uden hensyntagen
til den nationale lovgivnings anvendelighed.
Registranter, der ikke opfylder et eller flere af ovenstående kriterier for berettigelse, er ikke
berettigede til at registrere et Domænenavn.
Hvis
Registranten
ikke
længere
opfylder
ovennævnte
betingelser,
er
Topdomæneadministratoren til enhver tid berettiget til at tilbagekalde det pågældende
Domænenavn i overensstemmelse med Vilkår & Betingelser.

§ 2.

VÆLGE ET NAVN – TILGÆNGELIGHED OG TEKNISKE KRAV

Registranten skal før registrering af et Domænenavn bekræfte, at det anmodede Domænenavn
opfylder kravene om tilgængelighed og de tekniske krav, der er angivet i § 2, stk. 2, i vilkårene.
Registranten skal i den henseende gøre følgende:
a)
b)

kontrollere, om det Domænenavn, der anmodes om, opfylder de tekniske krav i § 2,
stk. 2 b) i vilkårene;
kontrollere i det webbaserede WHOIS (tilgængelig på Topdomæne-administratorens
websted), om Domænenavnet er tilgængeligt. Domænenavne på listerne over
blokerede eller reserverede navne (offentliggjort på Topdomæneadministratorens
websted) er (endnu) ikke tilgængelige til registrering.

§ 3.
VÆLGE EN REGISTRATOR
Domænenavne kan kun registreres (og registreringer kan kun fornyes) hos
Topdomæneadministratoren gennem en Registrator, der optræder på vegne af Registranten.
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For at registrere et Domænenavn skal Registranten vælge en af Topdomæneadministratoren
akkrediteret Registrator på den liste, der er tilgængelig på Topdomæneadministratorens
websted.

§ 4.

LÆSE REGLERNE

Når Registranten registrerer et Domænenavn, indgår Registranten en aftale med
Topdomæneadministratoren, og vilkårene i denne aftale er indeholdt i reglerne. Fra da af er
Registranten bundet eksklusivt af disse regler, som til enhver tid kan ændres i
overensstemmelse med de heri fastlagte registreringsprocedurer.
Registratoren er ansvarlig for at udlevere de gældende regler til Registranten, før denne
registrerer et Domænenavn.
Vilkårene og alle andre gældende regler er tilgængelige på Topdomæneadministratorens
websted.
Bemærk, at Topdomæneadministratoren er berettiget til på eget initiativ at tilbagekalde et
Domænenavn, såfremt Registranten overtræder reglerne.

§ 5.

NØJAGTIGE OG FYLDESTGØRENDE KONTAKTOPLYSNINGER

En registrering af et Domænenavn betragtes kun som fyldestgørende, når Registranten,
gennem en Registrator, sørger for give Topdomæneadministratoren mindst følgende
oplysninger:
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)

Registrantens fulde navn. Hvis foretagendets eller organisationens navn ikke er
angivet, anses den person, der anmoder om registrering af domænenavnet for at være
ansøger; hvis foretagendets eller organisationens navn er angivet, anses foretagendet
eller organisationen for at være Registrant;
Registrantens fulde adresse;
Angivelse af statsborgerskabslandet for statsborger i et EU-medlemsland, Island,
Liechtenstein eller Norge, der ikke er bosiddende i et EU-medlemsland, Island,
Liechtenstein eller Norge;
Registrantens (eller dennes repræsentants) e-mailadresse;
Registrantens (eller dennes repræsentants) telefonnummer;
Det anmodede Domænenavn;
det sprog, der skal anvendes i ADR-sager, hvortil der henvises i 3(a) i -ADR-reglerne,
skal være samme sprog som i registreringsaftalen mellem Registranten og
Topdomæneadministratoren i overensstemmelse med reglerne.

Registranten er forpligtet til at sørge for, at ovennævnte oplysninger til enhver tid er
fyldestgørende og nøjagtige i hele registreringsperioden (se afsnit 8 vedrørende ændring af
kontaktoplysninger).
Topdomæneadministratoren er berettiget til at tilbagekalde et Domænenavn, om hvilket
Registranten har givet ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger.
Topdomæneadministratoren er berettiget til at anmode om yderligere oplysninger fra
Registranten (direkte eller via Registrantens registrator).
Registranten er forpligtet at levere en fungerende e-mailadresse for at modtage meddelelser
fra Topdomæneadministratoren og/eller ADR-udbyderen. Hvis den e-mailadresse, der oplyses
til
Topdomæneadministratoren,
ikke
er
en
fungerende
e-mailadresse,
er
Topdomæneadministratoren berettiget til at annullere registreringen af et Domænenavn eller
endog tilbagekalde Domænenavnet i overensstemmelse med den procedure, hvortil der
henvises i § 12 i denne registreringspolitik.
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Oplysningerne skal vedrøre Registranten hverken Registrator, en stedfortræder eller
repræsentant for en person eller enhed, der ikke opfylder kriterierne for registrering.

§ 6.

REGISTRERING AF ET DOMÆNENAVN

Der kan kun registreres Domænenavne hos Topdomæneadministratoren gennem en af
Topdomæneadministratoren akkrediteret Registrator. Registrator opkræver sandsynligvis et
gebyr for denne service. Det er ikke muligt at indsende en anmodning om registrering af
Domænenavne direkte til Topdomæneadministratoren.
Forudsat at Registranten har leveret alle nødvendige oplysninger til Registrator og opfyldt alle
og evt. andre relevante forpligtelser, er Registrator ansvarlig for at indtaste sådanne
oplysninger direkte i Topdomæneadministratorens systemer i overensstemmelse med de
tekniske procedurer, der er fastlagt af Topdomæneadministratoren og udleveret til Registrator.
Hvis det anmodede Domænenavn stadig er tilgængeligt, og alle krævede oplysninger er
fyldestgørende, vil Domænenavnet automatisk blive registreret til en (fornyet)
Registreringsperiode, som beskrevet i og omfattet af bestemmelserne angivet i Vilkårene &
Betingelserne.
Det er ikke muligt at rette en fejl i selve Domænenavnet: Det er kun muligt at rette den
pågældende fejl ved at registrere det korrekte Domænenavn.

§ 7.

DET WEBBASEREDE WHOIS

Reglerne kræver, at Topdomæneadministratoren tilvejebringer en webbaseret WHOIS.
Yderligere detaljer om formål for og offentliggjort information på det webbaserede WHOIS,
foruden forebyggelse af misbrug, offentliggørelse af personlige oplysninger, og adgangen til
det webbaserede WHOIS for synshæmmede personer er angivet i WHOIS-policyen, som er
tilgængelig på Topdomæneadministratorens hjemmeside.

§ 8.

PROCEDURE FOR ÆNDRING AF KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis Registrantens kontaktoplysninger ændres, skal Registranten anmode sin(e)
Registrator(er) om at ændre oplysningerne hos Topdomæneadministratoren inden for en (1)
måned efter en sådan ændring. Det er ikke muligt at indsende en sådan anmodning direkte til
Topdomæneadministratoren.

§9

PROCEDURE FOR FORNYELSE, ANNULLERING ELLER FORLÆNGELSE AF ET DOMÆNENAVN

En kontinuerlig fornyelse på en etårig (1) periode af et Domænenavn sker principielt automatisk
og i henhold til bestemmelserne angivet i de generelle vilkår og betingelser.
Registranten er berettiget til at annullere en registrering af et Domænenavn ved at anmode
Registratoren om dette, idet Registratoren er den eneste enhed, som kan indsende en
anmodning om annullering til Topdomæneadministratoren. Det er ikke muligt for en ansøger at
indsende en anmodning om annullering direkte til Topdomæneadministratoren.
Registratorernes procedurer for fornyelse, annullering eller forlængelse af Domænenavne kan
variere. Vi anbefaler således at Registranten nøje læser den valgte Registrators vilkår
omhyggeligt. I nogle tilfælde vil Registrator annullere, forny eller forlænge et Domænenavn,
hvis visse betingelser er opfyldt
Hvis Registranten ikke agter at forny Domænenavnet efter periodens udløb, er det vigtigt, at
vedkommende informerer Registratoren i behørig tid og i overensstemmelse med aftalen
mellem Registratoren og Registranten. Hvis udløbsdatoen for registreringen af Domænenavnet
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overskrides, fakturerer Topdomæneadministratoren automatisk Registranten for en ny etårig
periode. I så tilfælde er det sandsynligt, at registrator opkræver dette fornyelsesgebyr hos
Registranten.
Den enkelte registrator har sine egne faktureringsvilkår. Nogle Registratorer forventer, at
Registranten betaler fakturaen, før deres Domænenavn udløber, så de kan vide, om
registreringen skal fornyes. Bemærk, at Topdomæneadministratoren ikke skrider ind i en
konflikt mellem en Registrator og dennes kunder.

§ 10.

PROCEDURE FOR FLYT

10.1 OVERFØRSEL AF ET DOMÆNENAVN TIL EN ANDEN AKKREDITERET
REGISTRATOR
I henhold til afsnit 8 i vilkårene og betingelserne har Registranten ret til at flytte Domænenavnet
til en anden Registrator i overensstemmelse med proceduren angivet nedenfor.
Efter anmodning fra Registranten at overføre Domænenavnet til en anden akkrediteret
Registrator, skal den nuværende Registrator anmode om en unik autorisationskode for en
overdragelse fra Topdomӕneregistratoren. I henhold til bestemmelserne skal
Topdomæneadministratoren give autorisationskoden til Registratoren der efterfølgende (i)
giver den til Registranten, (ii) af Registranten til den nye Registrator og (iii) af den nye
Registrator til Topdomæneadministratoren via den passende transaktion.
Topdomæneadministratoren skal effektuere flyt efter at Topdomæneadministratoren modtaget
koden i overensstemmelse med (iii) ovenfor.
Ved at følge ovenstående procedure, anerkender og garanterer de involverede Registratorer
og Registrant gyldigheden af flyt af Domænenavnet til den nye Akkrediterede Registrator.
Hvis aftalen mellem Topdomæneadministratoren og den Registrator, der er udpeget af
Registranten, ophører, og hvis den pågældende Registrator ikke har overført sin portefølje af
Domænenavne til en anden registrator, meddeler Topdomæneadministratoren Registranten
dette. Registranten skal vælge en ny Registrator inden udgangen af registreringsperioden. Hvis
dette ikke sker, vil Domænenavnet suspenderes.
10.2 FLYT AF DOMÆNENAVN TIL EN NY REGISTRATOR
I henhold til afsnit 8 i vilkårene og betingelserne har Registranten ret til at flytte Domænenavnet
til en anden Registrant i overensstemmelse med proceduren angivet nedenfor.
Efter anmodning fra Registranten at overføre Domænenavnet til en ny Registrant, skal den
nuværende Registrator anmode om en unik autorisationskode for en overdragelse fra
Topdomæneadministratoren. I henhold til bestemmelserne giver Topdomæneadministratoren
sådan autorisationskode til Registratoren. Herefter giver (i) Registratoren koden til Registranten
der flytter og den (ii) overførende Registranten giver koden til den nye Registrant, (iii) og den
nye Registrant giver koden til den (nuværende eller nye) Registrator og (iv) den (nuværende
eller nye) Registrator giver koden til Topdomæneadministratoren via passende transaktion.
Topdomæneadministratoren effektuerer flyt efter det at Topdomæneadministratoren modtaget
koden i overensstemmelse med (iv) ovenfor.
Ved at følge denne procedure, anerkender og garanterer alle involverede Registratorer og
Registranter gyldigheden af flytningen af Domænenavnet til den nye Registrant.
Hvis Registranten ophører med at eksistere under Registreringsperioden, bliver genstand for
insolvensbehandling, likvidation, ophør af handel, konkurs eller lignende, kan de retmæssige
arvinger eller lovligt udnævnt administrator anmode om flyt af Domænenavnet i henhold til
afsnit 7 i vilkårene og betingelserne.
10.3

OPDATERING AF INFORMATION
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Hvis en Registrant ønsker at overdrage domænenavnet til en ny Registrant, og på den
betingelse af, at Registratoren ikke ӕndres i henhold til en sådan flyt, har Registratoren ret at
(i tillæg til den procedure, der er fastsat i afsnit 10,2 ovenfor) opdatere Registrantens
information af et sådant Domӕnenavn til den nye Registrant. For at undgå tvivl, kræves ingen
autorisationskode for en opdatering af denne type.
Ved at følge denne procedure, anerkender og garanterer den involverede Registratorer og
Registranter gyldigheden af overdragelsen af Domænenavnet til den nye Registrant.

§ 11.

SUSPENDERING AF DOMÆNENAVNE OG PROCEDURE FOR REAKTIVERING

1.

Hvis Topdomæneadministratoren modtager en anmodning om annullering fra
Registratoren i overensstemmelse med § 6, stk. 2, i vilkårene og § 9 i denne
registreringspolitik, suspenderer Topdomæneadministratoren straks det pågældende
Domænenavn i en periode på fyrre (40) kalenderdage efter (i) den dato, der nævnes i
anmodningen om annullering, eller (ii) den dato, hvor anmodningen om annullering blev
fremsat, såfremt datoen i anmodningen om annullering ligger før en sådan dato, eller
hvis ingen dato var nӕvnt i anmodningen om annullering.

(i)

Inden for denne fyrredages periode kan ansøgeren anmode Registrator om
at reaktivere det suspenderede Domænenavn, og Registrator informerer
Topdomæneadministratoren om en sådan anmodning. Reaktiveringen af et
Domænenavn ændrer i princip ikke registreringsdatoen eller årsdagen for
registrering uden tilføjer yderligere ét år til registreringsperioden i henhold til
bestemmelserne i vilkårene og betingelserne.

(ii)

Registranten kan anmode om en flytning af Domænenavnet (og implicit
reaktivere Domænenavnet).

I førnævnte suspensionsperiode kan eksekutor af boet efter Registranten eller dennes
retmæssige arvinger (i tilfælde af Registrantens død) eller den beskikkede bobestyrer
(i tilfælde af Registrantens konkurs), uanset suspenderingen af Domænenavnet,
ansøge om at overføre navnet via en Registrator på tidspunktet for indsendelse af
behørig dokumentation som henvist til i afsnit 10 i denne registreringspolitik.
Hvis der ikke sker en reaktivering eller overførsel som nævnt ovenfor inden for den
angivne fyrredages periode, eller hvis Topdomæneadministratoren ikke modtager de
relevante gebyrer, gør Topdomæneadministratoren Domænenavnet tilgængeligt for
generel registrering. Eventuelle betalte gebyrer for den første registrering (eller
fornyelse) af Domænenavn godtgøres ikke.
2.

Hvis Topdomæneadministratoren suspenderer et Domænenavn ved afslutningen af
aftalen mellem Topdomæneadministratoren og registratoren, finder proceduren i § 11,
stk. 1, anvendelse.

§ 12.

PROCEDURE FOR TILBAGEKALDELSE AF DOMÆNENAVNE

1.

Topdomæneadministratoren kan tilbagekalde et Domænenavn efter dennes skøn på
følgende grundlag:
(i)
(ii)

(iii)

Udestående beløb, som Topdomæneadministratoren har til gode hos
Registrator;
Registranten ikke længere opfylder berettigelseskriterierne for registrering som
foreskrevet i artikel 4, stk. 2, litra b i forordning (EF) 733/2002 samt artikel 20
og artikel 22 i forordning (EU) 2019/517;
Enhver overtrædelse af reglerne fra Registrantens side.
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2.

Før tilbagekaldelsen af Domænenavnet skal Topdomæneadministratoren via e-mail
underrette indehaveren af det registrerede Domænenavn og/eller den Registrator, hos
hvem Domænenavnet er registreret, for at give indehaveren af det registrerede
Domænenavn og/eller Registrator mulighed for om muligt at afhjælpe ovennævnte
årsager til tilbagekaldelse.

Hvis ovennævnte årsager ikke afhjælpes i rette tid, er Topdomæneadministratoren berettiget
til at tilbagekalde Domænenavnet.
3.

Topdomæneadministratoren kan suspendere det eller de pågældende Domænenavne
fra det tidspunkt, Topdomæneadministratoren har underrettet indehaveren af det
registrerede Domænenavn og/eller Registrator i henhold til § 12, stk. 2. Domænenavne
der er annullerede I henhold til afsnit 12.3 kan ikke flyttes eller reaktiveres.
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