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Omkring 2,5 mio registrerede .eu-
adresser efter et års eksistens – det tal 
viser det europæiske topdomænes 
succes (TLD). I april 2006 blev der 
åbnet for registrering i .eu-topdomænet 
for alle, der har en adresse i EU – 
borgere, foreninger, klubber mv. Det 
nye topdomæne giver ny plads på 
internettet og vil styrke EU’s 
internetidentitet. 

.eu – en ny stjerne på nettet 
Den indledende fase af registreringen af 
domænenavne under .eu (også kaldet 
“solopgangsperioden”i) blev en stor succes: 
Over 300 000 offentlige organer, 
varemærkeindehavere og indehavere af andre 
“ældre rettigheder” som f.eks. firmanavne og 
kunstnernavne, ansøgte om en .eu-adresse i 
løbet af de fire måneder fra den 7. december 
2005 til 7. april 2006.  
Siden den 7. april 2006, dvs. efter 
solopgangsperioden, kan enhver med 
adresse i Den Europæiske Union registrere et 
.eu-domænenavn. 

Jeg er også .eu-ropæer! 
Det vil sige, at alle, der har en adresse i  

 
EU, kan ansøge om et websted eller en 
e-mailadresse under .eu-topdomænet på 
internettet. Nogle eksempler:  

 privatpersoner, der gerne vil have deres 
eget websted til f.eks. at lægge deres 
”blogs” (internetdagbøger) eller ferie-
billeder på, så familie og venner kan gå ind 
og kigge på dem  

 sportsklubber og kulturforeninger, der 
søger partnere eller modstandere på tværs 
af landegrænserne  

 skoler og andre institutioner, der vil 
fortælle om deres aktiviteter på et 
websted, som de deler med deres partnere 
i andre europæiske lande  

 blomsterhandlere, legetøjsfabrikanter, 
kunsthåndværkere og andre små og 
mellemstore virksomheder, der gerne 
vil nå ud på et større marked.  

.eu er blevet Europas tredjestørste 
domænenavn efter .de og .uk, og ligger på 
syvendepladsen på verdensplan – kun 
overgået af .info, .org, .net og det allesteds-
nærværende .com. De nyeste tal for .eu-
webstedsregistrering kan findes på:  
http://status.eurid.eu/.  
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 Kom med i .eu-gruppen:

ditnavn.eu!
 

Hvad er et topdomænenavn? -  Hvad er .eu? 
Et domænenavn bruges til at identificere en computer eller et net på internettet. Frem for adresser bestående 
af en række tal, der er svære at huske, foretrækker internetbrugerne domænenavne.  
Som eksempel kan nævnes ‘europa.eu’ (EU-institutionernes websted) og den del af enhver e-mail-adresse, der 
følger efter @-tegnet. 
Topdomænerne (TLD) er et centralt led i det internationale domænenavnssystem. Topdomænet er det, der 
står sidst i domænenavnet, og der findes to grundtyper:  
• generiske topdomæner (gTLD), som ikke er knyttet til et bestemt land, f.eks. “.com”, “.org”, “.net” og 

“.int” 
• nationale topdomæner (ccTLD), som f.eks. det engelske “.uk”, det tyske “.de” og det danske “.dk”.  
".eu" erstatter ikke de eksisterende nationale topdomæner i EU, men supplerer dem blot og giver brugerne 
mulighed for at give deres websteder og deres e-mail-adresser en fælles europæisk identitet på internettet. 

http://status.eurid.eu/
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Hvorfor .eu? 
.eu-topdomænet give både erhvervslivet 
og borgerne mange fordele.  

Europas borgere vil ud over en fælles 
internetidentitet nyde godt af EU-
lovgivningens beskyttelse af deres rettigheder 
som forbrugere og enkeltpersoner, især 
beskyttelsen af privatlivets fred og 
personoplysninger. 

Hvordan er .eu blevet oprettet? 
I tråd med selvreguleringstilgangen i de fleste 
europæiske ccTLD'er blev det besluttet at 
overgive forvaltningen og driften af .eu til en 
privat nonprofitorganisation, 

Efter en indkaldelse af interessetilkende-
givelser i maj 2003 blev EURid 
(http://www.eurid.eu), et konsortium 
bestående af det belgiske, det italienske og det 
svenske topdomæneregister, udnævnt til at 
varetage opgaven som topdomæne-
administrator for .eu. 
Topdomæneadministratoren har akkrediteret 
en række registratorer – nationale 
selskaber, der har adgang til EURid’s 
automatiserede systemer og mulighed for at 
registrere domæner.  

Hvordan søger man om et .eu-
domænenavn? 

Fire skridt til ditnavn.eu 
1. Vælg et domænenavn 

Dit domænenavn skal stadig være ledig. 
Visse domænenavne er der blokeret for 
adgang til, f.eks. geografiske eller 
geopolitiske betegnelser og navne, der er 
reserveret til myndighederne i EU. 
Domænenavne skal opfylde en række 
tekniske krav: f.eks. skal de indeholde 
mindst to af følgende tegn: bogstaverne a - 
z, tallene 0 – 9 og bindestregstegnet “-“.  

2. Vælg en akkrediteret .eu-registrar 
EURid accepterer ikke direkte re-
gistreringer. EUrids websted (se linket 
nedenfor) indeholder en liste: 
http://list.eurid.eu/registrars/ListRegistr
ars.htm   

3. Registratoren indsender din 
ansøgning  

Sørg for at opgive en gyldig e-mailadresse 
til registratoren. 

4. Du modtager besked, når dit .eu-
domænenavn er blevet aktiveret 

Der er en detaljeret vejledning på EURids 
websted:  

http://eurid.eu/content/view/13/28/lang,da/ 

Hvad koster det? 
Prisen fastsættes dels af topdomæne-
administratoren (EURid) og dels af 
registratorerne i medlemsstaterne. På EURids 
websted er der en liste over mere end 
hundrede registratorer, der tilbyder 
registrering af navne i konkurrence med 
hinanden. Kunderne kan derfor undersøge 
de forskellige muligheder og finde det 
tilbud, der pris-, kvalitets- og servicemæssigt 
er det bedste.  

Det bør ikke være særlig dyrt at fået registreret 
et domænenavn under .eu. Registret drives 
efter princippet for omkostningsdækning. På 
grund af .eu-domænets store succes har 
registret kunne sænke registreringsafgiften til 
5 euro pr. registreret domænenavn.  

Dertil kommer registratorernes fortje-
neste, der bør afspejle omfanget og kvaliteten 
af den service, de yder.  
Under alle omstændigheder rådes slut-
brugerne til at kontrollere registratorernes 
tilbud nøje, da priserne og ydelserne kan 
variere meget.  
 

 
Yderligere oplysninger 

Informationssamfundet i Europa, en temaportal: 
http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm 

EUROPA-serverens særlige websted om “.eu”: 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/index_en.htm 

Generaldirektoratet for Informationssamfundet: Av. de Beaulieu 25, 1160 Brussels, infso-
desk@ec.europa.eu 

Topdomæneadministratorens websted: http://www.eurid.eu 

 

                                                           
i Formålet med solopgangsperioden var at give indehavere af andre “ældre rettigheder” en forhåndsperiode, 
således at de kunne ansøge om registrering af deres beskyttede navne og derved reducere den såkaldte 
domænehamstring (“cybersquatting”), dvs. registrering af, trafficking i eller anvendelse af et domænenavn i 
ond hensigt for at opnå fordele, f.eks. fra et varemærke (eller et selskabs navn), der tilhører en anden. 
Domænehamstreren tilbyder at sælge domænet til den person eller det selskab, der ejer et varemærke eller 
et selskabsnavn, og som indgår i navnet for at tjene på det. Både offentlige organisationer og virksomheder 
var meget tilfredse med få chancen for forhåndsregistrering. 

http://www.eurid.eu/
http://list.eurid.eu/registrars/ListRegistrars.htm
http://list.eurid.eu/registrars/ListRegistrars.htm
http://eurid.eu/content/view/13/28/lang,da/
http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/index_en.htm
http://www.eurid.eu/

	APRIL, 2007
	.eu – en ny stjerne på nettet
	Jeg er også .eu-ropæer!
	Hvorfor .eu?
	Hvordan er .eu blevet oprettet?
	Fire skridt til ditnavn.eu
	Hvad koster det?
	Yderligere oplysninger
	Informationssamfundet i Europa, en temaportal: http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm
	Topdomæneadministratorens websted: http://www.eurid.eu

