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Til Finn Petersen
Høringssvar om udbud af .dk/forlængelse af tilladelse til administration af .dk.
Kaas & Mulvad svarede også i 2014 på høringen om DK-Hostmaster, hvor vi foreslog at
sende ordningen i udbud og ledsage den af et krav om åbenhed om danske domæner.
Se her:
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/61b8fb62-1ed0-4ece-a90cf84f4f96a2ff/H%C3%B8ringsnotat.pdf

Vi har for nylig lavet en oversigt over problemer med de udenlandske domæne-ejere af
.dk-domæner på basis af vores overvågning af domæner, fuldmægtige, registranter og
Klagenævnet for Domænenavne. Se her:
Sognepræst hentede domæne tilbage fra russisk pornovirksomhed
Udenlandske domæne-hajer kontrollerer i tusindvis af danske hjemmesider
Stadig 1.600 falske danske web-shops
Sådan gjorde vi

Det har gjort det tydeligt for os, at DK-Hostmaster i forhold til andre udenlandske domæneadministratorer heldigvis stadig sikrer mulighed for at slå op i domæne-registret. Det
muliggør nogen kontrol af dette område fra offentlighedens og mediernes side.
Denne kontrol er nødvendig ved siden af den kontrol, som foregår via DK-Hostmaster selv,
klagenævnet og politiet.
Vi vil gerne bede om, at mulighederne for denne kontrol gøres bedre ved at sikre
offentlighed om domænenavne på samme måde som gælder virksomheder og
ejendomme. Dvs. at det bliver muligt at foretage et samlet udtræk af domæner og deres
registranter/fuldmægtige.
Med mulighederne i dag har vi udtrukket en del domæner om virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder. I alt har vi oplysninger om 487.324 aktive
domæner i 2019, mens DK-Hostmaster oplyser, at der er 1.325.290 aktive domæner pr.
26. februar 2019. Vi har således kun godt en tredjedel af domænerne, hvad der gør, at
analyser ikke kan blive retvisende.
Derfor er det eneste rigtige for lovgiver i forbindelse med stillingtagen til en ny
administrator at foretage en lovændring, der tillader, at vi og andre kan få et samlet udtræk
af oplysninger, og at det bliver en del af udbudsbetingelserne.
Det kunne passende være mulighed for at få en kopi af den liste, som DK-Hostmaster med
jævne mellemrum afleverer til Det Kongelige Bibliotek, hvad der ville reducere udgiften til
denne offentlighed til næsten nul.
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