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Høring om udbud eller forlængelse af tilladelse til administration 
af internetdomænet .dk  
 
Hermed gennemføres høring om udbud eller forlængelse af tilladelse til admi-
nistration af internetdomænet .dk, jf. domænelovens § 4, stk. 1.  
 
Høringen har til formål at give interessenterne i internetsamfundet mulighed for 
at tilkendegive deres holdning til, hvorvidt tilladelsen til administration af in-
ternetdomænet .dk bør forlænges eller sendes i udbud. 
 
Baggrund for høringen 
Lov om internetdomæner (domæneloven) er vedtaget i Folketinget den 18. fe-
bruar 2014 og træder i kraft den 1. marts 2014. Loven indeholder i modsætning 
til den tidligere lov en mulighed for at forlænge en eksisterende tilladelse til 
administration af internetdomænet .dk. Således er udgangspunktet ikke længe-
re, at en tilladelse skal i udbud efter udløbet af en tilladelsesperiode.  
 
Den eksisterende tilladelse til administration af internetdomænet .dk udløber i 
juni 2015. Det er derfor i henhold til loven nødvendigt for erhvervs- og vækst-
ministeren at beslutte, hvorvidt tilladelsen skal i udbud eller forlænges. 
 
Den eksisterende tilladelseshaver, foreningen Dansk Internet Forum (DIFO), 
har siden 1999 varetaget administrationen af internetdomænet .dk via selskabet 
DK Hostmaster A/S. DIFO har siden 2009 været udpeget som administrator i 
medfør af den hidtidige domænelov. 
 
Høring om udbud eller forlængelse 
Formålet med høringen er at give interessenterne i internetsamfundet mulighed 
for at tilkendegive deres holdning til: 
  

• hvorvidt DIFO’s tilladelse til administration af internetdomænet .dk 
bør forlænges, eller 

 
• hvorvidt internetsamfundet mener, at der er et konkret og aktuelt behov 

samt interesse for afholdelse af et udbud over tilladelsen til administra-
tion af internetdomænet .dk.  
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Hensigten med høringen er at få afklaret, om den nuværende struktur og den 
konkrete ramme for administrationen af internetdomænet .dk er tilstrækkelig og 
hensigtsmæssig, eller om strukturen og rammen bør ændres på en måde, som 
kun kan opnås gennem et nyt udbud. 
 
Det fremgår af bemærkningerne til loven, at internetsamfundets høringssvar vil 
indgå som en væsentlig del af erhvervs- og vækstministerens beslutningsgrund-
lag. Udover høringssvarene vil der ligeledes indgå overvejelser vedrørende 
hensyn til økonomi, kontinuitet, sikkerhed, dynamik og udvikling i forbindelse 
med beslutningen. 
 
De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort i tilknytning til offentliggørel-
sen af erhvervs- og vækstministerens beslutning om udbud eller forlængelse i 
juni 2014. 
 
Orientering om bekendtgørelse om forlængelse af tilladelse til administration 
af internetdomænet .dk 
I forbindelse med erhvervs- og vækstministeren beslutning om udbud eller for-
længelse vil det blive nødvendigt at forlænge tilladelsen til administration af 
.dk. Varigheden af denne forlængelse fastsættes i en bekendtgørelse, jf. domæ-
nelovens § 4, stk. 3. Der vil blive foretaget en høring over bekendtgørelsen i 
forlængelse af erhvervs- og vækstministerens beslutning. Varigheden vil af-
hænge af, om erhvervs- og vækstministeren træffer beslutning om udbud eller 
forlængelse: 
 
Scenarie 1: Såfremt erhvervs- og vækstministeren træffer beslutning om ud-
bud, vil beslutningen medføre en forlængelse af tilladelsen med en begrænset 
varighed på 1 år. Denne forlængelse af tilladelsen er nødvendig for i praksis at 
kunne gennemføre et udbud, inden den nuværende tilladelse udløber den 22. 
juni 2015. Erhvervsstyrelsen vurderer således, at et udbud kan gennemføres in-
den for en periode på 2 år efter ministeren har truffet sin beslutning. Erhvervs-
styrelsen vil i henhold til domæneloven forestå gennemførelsen af et eventuelt 
udbud. 
  
Scenarie 2: Såfremt erhvervs- og vækstministeren træffer beslutning om for-
længelse, vil Erhvervsstyrelsen udstede en ny tilladelse til den eksisterende til-
ladelsesindehaver. Den nye tilladelse skal træde i kraft, når den nuværende til-
ladelse udløber den 22. juni 2015. Forlængelsen vil som udgangspunkt have 
samme varighed som den eksisterende tilladelse. Med en varighed på 6 år sig-
tes der på at sikre en balance mellem hensynet til kontinuiteten i en administra-
tors virke og hensynet til med jævne mellemrum at kunne vurdere, om tilladel-
sen skal konkurrenceudsættes via afholdelse af udbud. 
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Vi skal bede om at modtage eventuelle bemærkninger til høringen om udbud 
eller forlængelse af tilladelse til administration af internetdomænet .dk senest 
onsdag den 16. april 2014 kl. 10.00.  
 
Bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til fti@erst.dk.  
 
Spørgsmål til lovforslaget kan rettes til kontorchef Jakob Juul på tlf. 35 29 12 
12 eller fuldmægtig Lars Ole Bjørn på tlf. 35 29 13 23. 
  
Med venlig hilsen 
 
  
Lars Ole Bjørn 
 
 
 
 
 


