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Ungefär 2,5 miljoner registrerade 
adresser under eu-domänen efter bara 
ett år är ett bevis på den framgång som 
den nya europeiska toppdomänen har 
blivit. I april 2006 öppnades topp-
domänen ”eu” för alla som bor i 
Europeiska unionen.  Privatpersoner, 
organisationer och föreningar fick en 
ny plats på Internet och EU:s identitet 
på Internet stärktes. 

.eu – en ny stjärna på 
webbhimlen 

Förregistreringsperioden (”sunrise”) för eu-
domänen har varit en stor framgång. Mer än 
300 000 offentliga organ, varumärkes-
innehavare och innehavare av andra tidigare 
rättigheter (t.ex. företagsnamn och artist-
namn) ansökte under fyra månader, 7 
december 2005–7 april 2006, om en 
Internetadress under eu-domänen.  

Sedan den 7 april 2006, då förregistre-
ringsperioden avslutades, kan alla som bor i 
Europeiska unionen registrera ett domän-
namn under eu-domänen. 

Jag är också .eu-ropé! 
Detta innebär att alla som har en adress inom  

 
 

EU kan ansöka om en webbplats eller e- 
 postadress under eu-domänen. Det gäller till 
exempel  

 privatpersoner som vill ha en egen 
webbplats att lägga ut sin blogg eller sina 
semesterbilder på, så att familj och vänner 
kan ta del av dem,  

 idrotts- och kulturföreningar som söker 
samarbetspartners – eller motståndare – i 
andra länder,  

 skolor och andra organisationer som vill 
berätta om sin verksamhet på en webb-
plats som de delar med samarbetspartners 
i andra europeiska länder,  

 blomsterhandlare, leksaksfabrikanter, 
konsthantverkare och andra små och 
medelstora företag som vill nå ut till en 
större marknad.  

 
Toppdomänen ”eu” har blivit Europas tredje 
största, efter ”de” och ”uk”, och ligger sjua på 
världsrankingen – ”info”, ”org”, ”net” och den 
överallt förekommande ”com” är de enda som 
ligger före. De senaste siffrorna när det 
gäller registrering av webbplatser under eu-
domänen finns på följande adress:  
http://status.eurid.eu/.  
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Gå med i .eu-gemenskapen:
dittnamn.eu!

Vad är ett toppdomännamn? – Vad är ”eu”? 
Med ett domännamn kan en dator eller ett nätverk enkelt identifieras på Internet. Internetanvändare 
föredrar domännamn framför numeriska adresser som är svåra att komma ihåg.  
Exempel på domännamn är ”europa.eu” (startsidan för EU-institutionernas webbplats) och det som står efter 
@ i en e-postadress. 
Toppdomänerna (Top Level Domain – TLD) är kärnan i det internationella domännamnssystemet för 
Internet – de motsvarar suffixen i slutet av domännamnen och finns i följande två grundkategorier:  
• Generiska toppdomäner (gTLD): dessa är inte knutna till något land och omfattar bl.a. domänerna 

”com”, ”org”, ”net” och ”int”. 
• Landsdomäner (ccTLD), till exempel ”se” för Sverige, ”fr” för Frankrike och ”uk” för Storbritannien.  
Toppdomänen ”eu” kommer inte att ersätta befintliga landsdomäner i EU, utan komplettera dem. 
Användarna får därigenom möjlighet att ge sina webbplatser och e-postadresser en europeisk identitet på 
Internet. 

http://status.eurid.eu/
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Varför toppdomänen ”eu”? 
Det finns många fördelar med topp-
domänen ”eu”, både för näringslivet 
och för allmänheten.  

Allmänheten inom EU får inte bara en 
egen identitet i cyberspace, utan skyddas i 
egenskap av konsumenter och individer också 
av de europeiska lagarna, framför allt när det 
gäller skyddet av privatliv och person-
uppgifter. 

Hur har eu-domänen kommit 
till? 

Eftersom de flesta europeiska landdomäner 
tillämpar självreglering beslutades att eu-
domänen ska förvaltas och skötas av en 
privat organisation som drivs utan 
vinstsyfte. 

Efter ett meddelande i maj 2003 om att lämna 
intresseanmälan utsågs ett konsortium, 
EURid, (http://www.eurid.eu ) – bestående 
av belgiska, italienska och svenska 
registreringsenheter – till registreringsenhet 
för eu-domänen. 
Registreringsenheten har godkänt ett antal 
ombud – nationella företag som har tillträde 
till EURid:s automatiserade system och kan 
registrera domäner.  

Hur ansöker man om ett eu-
domännamn? 

Fyra steg till dittnamn.eu 

1. Välj ett namn. 

Det namn du väljer måste vara ledigt. En 
del domännamn är spärrade, t.ex. 
geografiska eller geopolitiska begrepp eller 
namn som är reserverade för regeringarna 
inom EU. Domännamn måste uppfylla ett 
antal tekniska krav, t.ex. innehålla minst 
två av bokstäverna a–z, siffrorna 0–9 eller 
ett bindestreck (-).  

2. Välj ett godkänt ombud. EURid tar 
inte emot direktregistreringar. En 
förteckning över godkända ombud finns: 
http://list.eurid.eu/registrars/ListRegistr
ars.htm  

3. Ombudet skickar in din ansökan.  

Försäkra dig om att den e-postadress du 
ger till ditt ombud är giltig! 

4. Du får ett meddelande när ditt eu-
domännamn har aktiverats. 

Utförliga instruktioner finns på EURid:s 
webbplats:  

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

Vad kostar det? 
Priserna fastställs av registreringsenheten 
(EURid) och ombuden i medlemsstaterna. På 
EURid:s webbplats finns en lista med 
hundratals ombud som konkurrerar med 
varandra om att registrera nya namn. 
Kunderna kan därmed jämföra deras 
erbjudanden för att få bästa pris, kvalitet och 
service.  

Att registrera domännamn under eu-domänen 
bör inte vara särskilt dyrt. Regist-
reringsenheten arbetar enligt principen om 
kostnadstäckning. Den stora framgången för 
eu-domänen har gjort det möjligt för regist-
reringsenheten att sänka registreringsavgiften 
till 5 euro per registrerat domännamn.  

Därtill kommer ombudens vinstmarginal, 
som bör avspegla nivån och kvaliteten på den 
tjänst de tillhandahåller.  
Slutanvändarna bör under alla omständig-
heter noggrant kontrollera ombudens er-
bjudanden, för priser och tjänster kan variera 
mycket.  
 

 

 
 

Further Information 

Europe’s Information Society, Thematic Portal: 
http://ec.europa.eu/information_society/_en.htm 
Europe’s special “.eu” website: 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/index_en.htm 
Information Society Directorate-General: Av. de Beaulieu 25, 1160 Brussels,  
infso-desk@ec.europa.eu 
Registry’s website: http://www.eurid.eu 
 
 
 
                                                           
i Avsikten med förregistreringen var att innehavare av tidigare rättigheter skulle få möjlighet att ansöka om 
att få sina skyddade namn registrerade, för att undvika så kallad domänockupation (”cybersquatting”), dvs. 
registrering eller användning av samt handel med domännamn med ont uppsåt i syfte att dra nytta av t.ex. 
ett varumärke (eller ett företagsnamn) som tillhör någon annan. Domänockupanter erbjuder den person eller 
det företag som äger varumärket (eller företagsnamnet) att köpa den domän som innehåller namnet i 
vinstsyfte. Förregistreringsperioden uppskattades i hög grad av både offentliga organ och företag. 

http://www.eurid.eu/
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