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Efterlevelse af bekendtgørelsen om internetdomænet .dk 

Årsberetning for 2021 
I henhold til bekendtgørelse nr. 44 af 14. januar 2020 om internetdomænet .dk skal Dansk 
Internet Forum (DIFO) som administrator af .dk-domænet efterleve en række kriterier 
vedrørende administrationen af .dk.  

Dette dokument samler i én samlet årsberetning dokumentation, og kommentarer til de 
forhold som fremgår af bekendtgørelsen om Internetdomænet .dk, hvor DIFO som 
administrator skal fremlægge dokumentation for bekendtgørelsens efterlevelse. 

Denne version er en opdatering af det oprindelige dokument. 

 

 

Jakob Bring Truelsen  

 

 

 

 

 

 

Administrerende direktør, 
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§ 1, Bred repræsentation 
DIFO er i overensstemmelse med § 1 i bekendtgørelsen om internetdomænet .dk organiseret 
som en forening, som pt. består af 18 medlemmer. Følgende organisationer og foreninger er 
medlemmer af DIFO: 

• Advokatsamfundet 
• Danske Advokater 
• Danske Medier 
• Dansk Energi 
• Dansk Erhverv 
• Dansk Industri / DI DIGITAL 
• Dansk IT  
• DK-registrar (Brancheforeningen for danske domæneregistratorer) 
• DKUUG (Dansk UNIX-system Bruger Gruppe) 
• E-mærket 
• Finans Danmark 
• Forbrugerrådet TÆNK 
• FDA (Forenede Danske Antenneanlæg) 
• Horesta 
• IBFO (Internet Branchens Fælles Organisation) 
• IT-Branchen 
• Rettighedsalliancen  
• Rådet for Digital Sikkerhed 

Medlemmerne repræsenterer private og professionelle brugere samt leverandører. 

DIFOs vedtægter beskriver i afsnit 3, hvem, der kan optages som medlem af DIFO, og 
hvordan medlemskab opnås. Af punkt 6.3 i vedtægterne fremgår det, hvordan DIFOs øverste 
ledelse, dvs. bestyrelsen, er sammensat.  

DIFOs vedtægter er tilgængelige på DIFOs hjemmeside:  

https://www.difo.dk/da/vedtaegter-difo 

 

§ 2, Soliditet 
DIFO opfylder forpligtelsen om til stadighed at have en soliditetsgrad på mindst 20 procent. 
DIFOs soliditetsgrad fremgår således af den revisorpåtegnede årsrapport for 2020. DIFOs 
årsrapport er vedlagt som bilag 1. 

Som bilag 2 vedlægges den uafhængige revisors erklæring, der konkluderer, at såvel DIFO 
som DIFOs driftsselskab, DK Hostmaster, opfylder kravet om en soliditetsgrad på mindst 20 
procent. 

Årsrapport for DK Hostmaster for 2020 vedlægges som bilag 3. 

Hidtil er soliditeten afrapporteret én gang årligt. Fremadrettet vil soliditeten blive afrappor-
teret de 8 måneder om året, hvor DIFO/DK Hostmaster udarbejder business rapport. Business 
rapporten gennemgås med revisionen, og DIFO/DK Hostmaster vil bede revisionen om at 
kommentere på kontinuiteten i soliditeten i deres årlige opgørelse. 

 

  

https://www.difo.dk/da/vedtaegter-difo
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§ 3, Forretningsplan 
DIFO har udarbejdet en toårig forretningsplan, som indeholder såvel de vigtigste pejlemærker 
for DIFOs og DK Hostmasters arbejde de kommende år, som forretningsplanens økonomiske 
konsekvenser. Forretningsplanen er tilgængelig på DIFOs hjemmeside. 

https://www.difo.dk/sites/default/files/2021-08/forretningsplan_aug_2021.pdf 

Lanceringsplanen for kommende produkter er ligeledes tilgængelig på DIFOs hjemmeside. På 
de områder, hvor der ikke er omtalt konkrete initiativer, er det et udtryk for, at der intet er 
planlagt aktuelt. 

https://www.difo.dk/sites/default/files/2021-06/roadmap_DKHM_2021-22.pdf 

 

§ 4, Indhold af årsberetning  
Bekendtgørelsen om internetdomænet .dk forpligter DIFO til, i sin årsberetning, som minimum 
at redegøre for nedenstående punkter. 

Sammensætning af DIFOs bestyrelse 
I henhold til DIFOs vedtægter vælges bestyrelsen for DIFO på generalforsamlingen. 
Bestyrelsen består pt. af følgende medlemmer, der bredt repræsenterer det danske 
internetsamfund: 

 
Titel Navn Opstillet af  Segment 

Professor, dr.jur. (formand) Henrik Udsen Dansk IT Private 
Adm. direktør 
(næstformand) 

Peter Bredgaard Dansk Erhverv Professionelle 

Direktør Mette Lundberg Dansk Industri og ITB Leverandører 
Seniorjurist Anette Høyrup Forbrugerrådet Tænk Private 
Advokat, Functional Lead Claus Hjorting FDIH Professionelle 
Direktør Maria Fredenslund Dansk Energi Leverandører 
Direktør Christian Hannibal Dansk Industri og ITB Professionelle 
Formand Dennis D. Jørgensen DKUUG Private 
Adm. Direktør Allan Christiansen IBFO Leverandører 

DIFOs indsats for at fremme udviklingen i internetsamfundet 
I 2020 har DIFO og DK Hostmaster tilbudt en række kurser, som alle har været gratis at 
deltage i. Kurserne har dels omhandlet sikkerhedsforhold på internettet, og dels hvordan 
domænet .dk forvaltes. 

Knap 100 personer deltog på kurserne i 2020, hvilket var en nedgang i forhold til året før. Det 
skyldes, at hele forårsprogrammet måtte aflyses pga. corona-pandemien.  

DIFO og DK Hostmasters indsats på dette område fortsætter i 2021., hvor alle kurser som 
udgangspunkt vil blive gennemført virtuelt. 

I 2017 og 2018 skærpede DK Hostmaster kontrollen af identiteten på registranter af dk-
domænenavne. Det resulterede i, at antallet af såkaldte fupbutikker med .dk-domænenavne 
blev reduceret markant, og at .dk-domænet dermed blev mere sikkert for brugerne. 

DK Hostmaster lancerede i 2020 værktøjet sikkerpånettet.dk. Lanceringen af dette værktøj 
ligger i direkte forlængelse af tidligere tiltag til at øge sikkerheden på .dk-domænet. Formålet 

https://www.difo.dk/sites/default/files/2021-08/forretningsplan_aug_2021.pdf
https://www.difo.dk/sites/default/files/2021-06/roadmap_DKHM_2021-22.pdf
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med sikkerpånettet.dk er at styrke sikkerheden ved anvendelsen af hjemmesider og e-
mailservere.  

Siden lanceringen er sikkerpånettet.dk blevet anvendt til test mere end 106.000 gange i 
forbindelse med test af hjemmesider og mere end 31.000 gange i forbindelse med test af e-
mail servere. 

Målet er, at de mange anvendelser til test konverteres til en højere anvendelse af de 
sikkerhedsteknologier, der testes for. 

I 2021 vil DK Hostmaster invitere til dialog, med de deltagende parter om den videre udvikling 
af løsningen og en evaluering af resultaterne.  

 

 
DIFO og DK Hostmaster samarbejder aktivt med det internationale internetsamfund.  

Det sker i regi af CENTR, der er en brancheorganisation for administratorer af nationale 
domænenavne, og i regi af ICANN.  

Det internationale arbejde prioriteres højt i DIFO og DK Hostmaster, hvorfor der hvert år 
afsættes både økonomiske og personalemæssige ressourcer til dette. Nøglepersoner hos DK 
Hostmaster deltager således aktivt i arbejdsgrupper under CENTR. 

Aktuelt deltager DK Hostmaster i et udviklingsprojekt om at anvende EUID, som grundlag for 
DK Hostmasters identitetskontrol i samarbejde med administratorerne i Estland, Holland og 
Tjekkiet. 

Faglige og økonomiske ressourcer, jf. domænelovens § 19 

Såvel i DIFO som i DK Hostmaster er der de faglige og økonomiske ressourcer, der er 
nødvendige for at administrere internetdomænet .dk. 

I løbet af 2021 forhøjes prisen for et .dk-domænenavn, for at skabe økonomisk råderum til 
nye initiativer vedrørende awareness og understøttelse af forskning med danske DNS-data. 

DK Hostmaster har en høj faglighed inden for DNS. Personalet efteruddannes løbende både i 
form af lokale kurser og af undervisning og træningssessioner, som gennemføres i regi af 
CENTR. Herudover deltager nøglemedarbejdere i samlinger som fx CENTR-jamboree, hvis 
formål bl.a. er opbygning og deling af kompetence. 
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Afholdelse af offentlige høringer over væsentlige ændringer i forretnings-
betingelser, vilkår og vedtægter, jf. § 5 
I 2020 indgik alle registratorer af .dk-domænenavne en ny forhandlerkontrakt med DK 
Hostmaster. Forud for dette var den nye forhandlerkontrakt i høring og til kommentering hos 
alle registratorer, og relevante ændringer blev derefter indarbejdet i forhandlerkontrakten. 

Seneste offentlige høring blev afholdt i november 2019 og omhandlede DIFOs rolle i 
bekæmpelse af online kriminalitet. 

Oversigten over afholdte høringer blandt internetsamfundets parter, registratorer af .dk-
domænenavne og registranter kan ses her: 

https://stats.dk-hostmaster.dk/public_consultations 

Omkostningsbevidsthed, jf. domænelovens § 10, stk. 3 
DK Hostmasters omkostninger til at administrere .dk-domænet afspejles direkte i prisen for 
et .dk-domænenavn.  

Prisen for et .dk-domænenavn er lav sammenlignet med prisen hos administratorer af 
landeinternetdomæner af samme størrelse som .dk-domænet. 

Nedenstående diagram viser prisen for et .dk-domænenavn sammenlignet med omkring-
liggende lande. Alle priser er omregnet til danske kroner og er eksklusive moms.  Diagrammet 
viser den pris, som administratorerne fakturerer registratorerne for en 1-årig 
registreringsperiode. 

Priserne kan betegnes som ”engrospriser”, idet administratorerne fakturerer registratorerne, 
som efterfølgende kan tillægge prisen en merbetaling over for registranterne. Det er særskilt 
for Danmark, at prisen ved forlængelse af registreringen ud over et år faktureres direkte ved 
registranten, dog fortsat til en fast pris på 40 kr. ekskl. moms pr. domænenavn.  

 

 
 

DK Hostmasters driftsomkostninger pr. domænenavn udgjorde i 2020 40,27 kr., dvs. lidt over 
den pris, DK Hostmaster opkræver for en etårig periode (40 kr.). 
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Sikring af at alle registreringsdata vederlagsfrit kan overføres til en 
kommende administrator, jf. domænelovens § 32, stk. 2 
Dette emne behandles i det afsnit i denne årsberetning, der vedrører § 19 i bekendtgørelsen 
om internetdomænet .dk. 
 

Sikring af stabil, sikker og uafbrudt drift af og forbindelse til 
navneservere for internetdomænet ·dk, jf. domænelovens § 20 
Dette emne behandles i det afsnit i denne årsberetning, der vedrører § 13 i bekendtgørelsen 
om internetdomænet .dk. 

 

Omfang af it-sikkerhedsuddannelse/certificeringer af medarbejdere og 
systemer, udover hvad der følger af § 10 
DK Hostmaster har en høj faglighed inden for DNS. Personalet efteruddannes løbende både i 
form af lokale kurser og af undervisning og træningssessioner, som gennemføres i regi af 
CENTR. Herudover deltager nøglemedarbejdere i samlinger som fx CENTR-jamboree, hvis 
formål bl.a. er opbygning og deling af kompetence. 

For medarbejderne i DK Hostmasters driftsafdeling gennemføres løbende uddannelse. 

En del af DK Hostmasters infrastruktur drives af en tredjepart, der har certificerede 
kompetencer og udvælges på baggrund af dette. Det gælder f.eks. selskabet Proact, der 
varetager overvågning af hændelser på DK Hostmasters grundlæggende infrastruktur. Proact 
er ISO27001-certificeret. 
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Kontrakter med administrators medlemmer, jf. § 9, 
Dette emne behandles i det afsnit i denne årsberetning, der vedrører § 9 i bekendtgørelsen 
om internetdomænet .dk. 

Årlige driftsomkostninger pr. domænenavn. 
DK Hostmasters årlige driftsomkostninger pr. domænenavn ses af diagrammet herunder. 

 
 

§ 5, Offentliggørelse 
Bekendtgørelsen om internetdomænet .dk forpligter DIFO til at offentliggøre nedenstående 
på sin hjemmeside. 

Årsberetning 
DIFOs årsregnskaber offentliggøres løbende på DIFOs hjemmeside: 

https://www.difo.dk/da/arsrapport 

DK Hostmasters årsregnskaber offentliggøres løbende på DK Hostmasters hjemmeside: 

https://www.dk-hostmaster.dk/da/arsrapporter 

Vedtægter 

DIFOs vedtægter findes på DIFOs hjemmeside.  

https://www.difo.dk/da/vedtaegter-difo 

 

 

https://www.difo.dk/da/arsrapport
https://www.dk-hostmaster.dk/da/arsrapporter
https://www.difo.dk/da/vedtaegter-difo
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Forretningsvilkår 
Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn fremgår af DK Hostmasters hjemmeside: 

https://www.dk-hostmaster.dk/da/vilkar 

Forretningsplan 
Forretningsplanen for DIFO og DK Hostmaster fremgår af DIFOs hjemmeside: 

https://www.difo.dk/da/forretningsplan 

Beslutninger om afslag på optagelse som medlem 
Beslutninger om afslag og optagelse som medlem af DIFO offentliggøres på denne 
hjemmeside: 
https://stats.dk-hostmaster.dk/membership 

Høringer 
Overblik over gennemførte høringer, status og resultat fremgår af denne hjemmeside: 
https://stats.dk-hostmaster.dk/public_consultations 

Beskrivelser af de administrative procedurer for registrering, suspension, 
blokering og ibrugtagning af domænenavne 
Disse procedurer fremgår dels af DK Hostmasters vilkår for brugsret til et .dk domænenavn 
og dels af DK Hostmasters procedurer for brugeradministration af .dk-domænenavne. 
Vilkårene og procedurerne er offentligt tilgængelige på DK Hostmasters hjemmeside: 

https://www.dk-hostmaster.dk/da/vilkar 

https://www.dk-hostmaster.dk/da/procedurer 

Beskrivelser af de administrative procedurer vedrørende domænenavne, 
herunder hvordan domænenavne bliver tilføjet, og i hvilken rækkefølge de 
ændres og fjernes 
DK Hostmaster behandler alle henvendelser om oprettelse, ændring og sletning af 
domænenavne i den rækkefølge, de modtages fra enten en forhandler eller en registrant. 
Dette er et grundlæggende princip i DK Hostmasters model, da det sikrer lige adgang for alle 
til uregistrerede domænenavne. 
 
Denne model fremgår af DK Hostmasters hjemmeside: 
https://www.dk-hostmaster.dk/da/vaerd-vide-om-registrering-af-et-dk-domaenenavn 

Antallet af registrerede domænenavne og antallet af registrerede IDN-
domænenavne 
Oversigten over registrerede .dk-domænenavne og antallet af registrerede IDN-
domænenavne fremgår af disse to sider: 

https://stats.dk-hostmaster.dk/domains/total_domains/yearly 

https://stats.dk-hostmaster.dk/domains/idn_domains/yearly 

 

 

https://www.dk-hostmaster.dk/da/vilkar
https://www.difo.dk/da/forretningsplan
https://stats.dk-hostmaster.dk/membership
https://stats.dk-hostmaster.dk/public_consultations
https://www.dk-hostmaster.dk/da/vilkar
https://www.dk-hostmaster.dk/da/procedurer
https://www.dk-hostmaster.dk/da/vaerd-vide-om-registrering-af-et-dk-domaenenavn
https://stats.dk-hostmaster.dk/domains/total_domains/yearly
https://stats.dk-hostmaster.dk/domains/idn_domains/yearly
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§ 6, Benchmark af priser  
DIFO er forpligtet til at offentliggøre en retvisende sammenligning af prisen for oprettelse og 
vedligeholdelse af en registrering af et domænenavn hos DIFO/DK Hostmaster sammenlignet 
med en række andre administratorer af landeinternetdomæner. 

Sammenligningen skal som minimum foretages i forhold til Sverige (.SE), Norge (.NO), Finland 
(.FI), Holland (.NL), Tyskland (.DE) og Storbritannien (.UK). Dette følger af bekendtgørelsen om 
internetdomænet.dk, § 6, stk. 1.  

Nedenstående diagram viser den årlige pris (ekskl. moms og omregnet til danske kroner) pr. 
domænenavn, som administratorerne fakturerer registratorerne. Omregningen af priserne er 
sket ud fra Nationalbankens kurser den 21. maj 2021. Sammenligningen er alene for en 1-årig 
registreringsperiode og er baseret på seneste statistikker fra CENTR (Council of European 
National Top-Level Domain Registries). 

Priserne kan betegnes som ”engrospriser”, idet administratorerne fakturerer registratorerne, 
som efterfølgende kan tillægge prisen en merbetaling over for registranterne. Det er særskilt 
for Danmark, at prisen ved forlængelse af registreringen ud over et år faktureres direkte ved 
registranten, dog fortsat til en fast pris på 40 kr. ekskl. moms pr. domænenavn.  

DK Hostmaster havde annonceret en regulering af prisen for et domænenavn med virkning 
fra den 3. maj 2021. Denne prisregulering er imidlertid udskudt til den 20. september 2021 på 
grund af sammenhæng med et nyt IT-system.  

Sammenligningen vises herunder, og er offentligt tilgængelig på DK Hostmasters 
hjemmeside: 

https://stats.dk-hostmaster.dk/pdf/benchmark/pris_benchmark_2021.pdf 

 

 
Offentliggørelse af prissammenligningen, som er baseret på Nationalbankens valutakurser 
dateret den 21. maj 2021, dokumenteres ved skærmprint, som vedlægges som bilag 4. 
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§ 7 og § 8, Tilfredshedsundersøgelser (registranter og 
registratorer) 
I overensstemmelse med kravene i §§ 7 og 8 i bekendtgørelsen om internetdomænet .dk har 
DK Hostmaster gennemført tilfredshedsundersøgelser for hhv. registranter og registratorer. 
Tilfredshedsundersøgelserne blev gennemført i april 2021 og bearbejdet i maj 2021. Resul-
tatet af registratorundersøgelsen vil blive præsenteret for forhandlerne på et forhandlermøde 
i efteråret 2021. 

Resultatet af disse undersøgelser vedlægges som bilag 5 og 6 og er offentliggjort på DK 
Hostmasters hjemmeside:  

Registrantundersøgelse:  

https://stats.dk-hostmaster.dk/pdf/usersurveys/Registrantundersoegelse_2021.pdf 

Registratorundersøgelse: 

https://stats.dk-hostmaster.dk/pdf/usersurveys/Brugerundersoegelse-registratorer_2021.pdf 

DK Hostmasters ledelses kommentarer til resultatet af undersøgelserne sammen med 
oplysning om relevante tiltag til forbedringer vedlægges som bilag 7. Kommentarerne er 
ligeledes offentligt tilgængelige på DK Hostmasters hjemmeside: 

https://stats.dk-hostmaster.dk/pdf/usersurveys/Resume_af_brugerundersoegelse_2021.pdf 

Skærmprint af offentliggørelsen af resultatet af tilfredsundersøgelserne og ledelsens 
kommentarer vedlægges som bilag 8. 

 

§ 9, Godkendelse af kontrakter 
DIFO er iht. bekendtgørelsen om internetdomænet .dk forpligtet til, hvert år at fremsende en 
erklæring til Erhvervsstyrelsen vedrørende indgåelse af underleverandørkontrakter for mere 
end 750.000 kr. Ligeledes om kontrakter indgået med ejerskabsforbundne organisationer 
eller DIFOs medlemmer. 

Væsentlige underleverandøraftaler 
Det erklæres hermed, at hverken DIFO eller DK Hostmaster i løbet af 2020 har indgået under-
leverandøraftaler der overskrider 750.000 kr.  

Aftaler med ejerskabsforbundne organisationer eller administrators 
medlemmer 
Det erklæres samtidig, at der ikke er indgået aftaler om samhandel eller aftaler med lignende 
forpligtelser i 2020 og 2021 til dags dato, med ejerskabsforbundne foreninger og 
virksomheder. Det skal dog bemærkes, at DIFO bl.a. er ordinært medlem af DKUUG og e-
mærket, der er blandt medlemsorganisationerne i DIFO. 

 

§ 10, Certificering 
DK Hostmaster er certificeret efter ISO27001:2013 standarden. Certificeringen vedrører 
informationssikkerhed i relation til administration af top-level domænet .dk. Dette inkluderer 
de IT-systemer, som gør registratorer og registranter i stand til at registrere og vedligeholde 
.dk-domænenavne, DNS-infrastrukturen, som gør domænerne tilgængelige, og de processer 
og tjenester, der understøtter disse funktioner. Dette omfavner såvel den kritiske infra-

https://stats.dk-hostmaster.dk/pdf/usersurveys/Registrantundersoegelse_2021.pdf
https://stats.dk-hostmaster.dk/pdf/usersurveys/Brugerundersoegelse-registratorer_2021.pdf
https://stats.dk-hostmaster.dk/pdf/usersurveys/Resume_af_brugerundersoegelse_2021.pdf
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struktur, som reguleres under NIS-direktivet, som de systemer og processer, som forventes 
reguleret i forslaget til NIS2-direktivet. 

Certificeringsbeviset vedlægges som bilag 9 og offentliggøres på DK Hostmasters hjemme-
side: 

https://www.dk-hostmaster.dk/sites/default/files/2019-08/158428-2014-AIS-DEN-
DANAK%20rev%203%20-%2020190731%20%281%29.pdf 

 

§ 11, Sekundære navneservere  
DIFO skal iht. bekendtgørelsen om internetdomænet .dk have geografisk adskilte sekundære 
navneservere, hvoraf mindst én skal drives af en tredjepart. 

Herunder følger oversigt over den geografiske placering af DK Hostmasters domæne-
navneservere pr. maj 2021: 

 
Hostnavn Type Placering Drives af 3. part 
a.nic.dk Unicast / sekundær Telenor, Aalborg, Danmark  
b.nic.dk Unicast / primær Interxion, Ballerup, Danmark  
c.nic.dk Anycast / sekundær CIRA, 7 lokationer over hele 

verden  
Ja 

d.nic.dk Anycast / sekundær CIRA, 7 lokationer over hele 
verden 

Ja 

l.nic.dk Unicast / sekundær DIX, Lyngby, Danmark  
p.nic.dk Anycast / sekundær PCH, 193 lokationer over hele 

verden 
Ja 

s.nic.dk Unicast / sekundær SIDN, Amsterdam, Holland Ja 

Anycast er en netværksteknologi, der muliggør, at forespørgsler til en given IP-adresse (IPv4 
eller IPv6) routes til den node (server) i en gruppe af noder, der er topologisk tættest på 
spørgeren (afsenderen). Denne teknologi benyttes ofte inden for DNS og har flere fordele, 
herunder høj tilgængelighed samt mulighed for at fordele belastningen blandt flere noder 
(servere). 

Bilagene 10, 11 og 12 indeholder driftsaftaler med henholdsvis PCH, SIDN og CIRA. 

§ 12, DNSSEC-signering 
DK Hostmasters systemer understøtter brug af DNSSEC for navneserveransvarlige. Som led i 
DK Hostmasters lancering af en ny model for registratorernes håndtering af kunder i 2021 
(forhandlerhåndtering) vil der blive givet yderligere muligheder for, at registratorer der også 
udbyder navneservertjeneste, kan påføre DNSSEC på domænenavne.  

Registratorerne har i den forbindelse bl.a. skulle indgå en ny forhandlerkontrakt med DK 
Hostmaster. Denne kontrakts punkt 4.2 – 4.5 udmønter de forpligtelser vedrørende DNSSEC-
signering, som DK Hostmaster er omfattet af, i medfør af bekendtgørelse om 
internetdomænet .dk, § 12. Den nævnte forhandlerkontrakt, med dertilhørende allonge, er 
vedlagt som henholdsvis bilag 13 og 14. 

Fra den 20. september 2021 vil det endvidere være muligt for registratorerne at indtræde i en 
incitamentsaftale med DK Hostmaster. Denne giver dem, som har kunder under forhandler-
håndtering, mulighed for at optjene et beløb svarende til 2 kr. årligt pr. domænenavn. Dette vil 
have en effekt svarende til en differentieret pris i registratorernes økonomiske mellem-

https://www.dk-hostmaster.dk/sites/default/files/2019-08/158428-2014-AIS-DEN-DANAK%20rev%203%20-%2020190731%20%281%29.pdf
https://www.dk-hostmaster.dk/sites/default/files/2019-08/158428-2014-AIS-DEN-DANAK%20rev%203%20-%2020190731%20%281%29.pdf
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værende med DK Hostmaster, og anses derfor for omfattet af den bemyndigelse, som er 
omtalt i bekendtgørelsen om internetdomænet .dk, § 12, stk. 4.  

 

§ 13, Sikker og stabil drift  
DIFO og DK Hostmaster er forpligtet til at have en tilgængelighed på de administrative 
systemer på 99% og en tilgængelighed på navneservertjenesten på 100%.  

DK Hostmasters driftsstatistikker er gennemgået og påtegnet af IT-revisor 
PriceWaterhouseCopers. Erklæringen fra den uafhængige revisor vedlægges som bilag 15. 

DK Hostmasters kommentarer til IT-revisorens bemærkninger vedlægges som bilag 16. 

 

§ 14, Sikkerhedspanel 
DK Hostmaster har nedsat et sikkerhedspanel, der rådgiver DIFOs bestyrelse og ledelse. 

Sikkerhedspanelet mødes to gange årligt, og sikkerhedspanelet mødes én gang årligt med 
DIFOs bestyrelse ved sikkerhedspanelets formand. På dette møde aflægger formanden for 
sikkerhedspanelet en beretning for bestyrelsen om panelets arbejde og om samarbejdet med 
DIFO. 

Sikkerhedspanelet består af fem medlemmer fra forskellige dele af internetsamfundet og 
repræsenterer kompetencer fra leverandørsiden, politimyndigheder og fra DNS-service 
leverandører. Sikkerhedspanelet er sammensat med både nationale og internationale profiler. 
Medlemmernes identitet er ikke offentligt tilgængelige af hensyn til deres professionelle virke. 
For at styrke den internationale profil og viden om domæneområdet er et af medlemmerne 
hentet ind fra den hollandske administrator af domænenavne, SIDN. Medlemmet kommer fra 
udviklings- og forskningsdelen af SIDN. 

Sikkerhedspanelets deltagelse i bestyrelsens arbejde fremgår af årshjulet for bestyrelsens 
arbejde: 
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§ 15, Identitetsoplysninger 
Det blev med virkning fra den 1. juli 2020 muligt at sende en anmeldelse til DK Hostmaster 
med begrundet mistanke om, at identitetsoplysningerne for en registrant, som de fremgår af 
den offentlige WHOIS-database, ikke er retvisende. På DK Hostmasters hjemmeside fremgår 
det, hvordan dette gøres: https://www.dk-hostmaster.dk/da/saadan-anmelder-du-en-
registrant-forkerte-kontaktoplysninger.  

DK Hostmaster har endvidere indført en procedure, for efterlevelsen af sin forpligtelse efter 
bekendtgørelse om internetdomænet .dk, § 15, til at undersøge sådanne anmeldelser og inden 
en fastsat tidsfrist suspendere og slette domænenavne for de registranter, hvor det ikke er 
muligt for DK Hostmaster at sikre, at de pågældende identitetsoplysninger er retvisende.  

Anmeldelsesordningen er blevet benyttet relativt få gange i 2020. Antallet af henvendelser 
og udfaldet af disse henvendelser fremgår af statistikken over sager behandlet af DK 
Hostmasters juridiske afdeling:  

https://stats.dk-hostmaster.dk/inquiries/email 

 

§ 16, Aktivering af domæner 
I henhold til bekendtgørelsen om internetdomænet .dk, § 16, skal DIFO tilbyde realtids-
registrering af domænenavne og foretage en opdatering af navneserverdatabasen mindst 
hver time. 

DK Hostmasters systemer er højst 5 minutter om at behandle en valid ansøgning om et .dk-
domænenavn fra en registrator, med henblik på ansøgerens efterfølgende accept af aftale 
om brugsret til domænenavnet i DK Hostmasters selvbetjening inden for 4 dage.  

Dette gælder også, når DK Hostmaster modtager oplysninger fra en registrator om, at en 
fysisk eller juridisk person er blevet registrant ved at give sin accept af aftale om brugsret til 
domænenavnet via registratorens hjemmeside. Disse to måder at blive registreret i DK 
Hostmasters systemer på, sker således i dag i noget nær realtid.  

Domæner klar til aktivering i navneserverdatabasen udlæses ca. hvert 5. minut. Inden 
opdatering af navneserverdatabasen sker, udføres undervejs i processen en række auto-
matiserede kvalitetskontroller, der sikrer indholdets ægthed og integritet, såvel som 
DNSSEC-signering. Hvis processen fejler, afbrydes opdateringsprocessen af driftsmæssige 
årsager. 

 

§ 17, Anvendelse af specialtegn 
I overensstemmelse med § 17 i bekendtgørelsen om internetdomænet .dk blev det med 
virkning fra den 1. januar 2021 muligt at registrere et .dk-domænenavn, som indeholder 
specialtegnet ß. 

Det er i dag muligt at registrere domænenavne med disse specialtegn: æ, ø, å, ü, ä, ö, é og ß. 

På DK Hostmasters hjemmeside findes en nærmere beskrivelse af, hvilke tegn der kan 
anvendes i et .dk-domænenavn:  

https://www.dk-hostmaster.dk/da/godkendte-tegn 

 

  

https://www.dk-hostmaster.dk/da/saadan-anmelder-du-en-registrant-forkerte-kontaktoplysninger
https://www.dk-hostmaster.dk/da/saadan-anmelder-du-en-registrant-forkerte-kontaktoplysninger
https://stats.dk-hostmaster.dk/inquiries/email
https://www.dk-hostmaster.dk/da/godkendte-tegn
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§ 18, IPv6 
DK Hostmaster understøtter adgang via IPv4 og IPv6 til alle kundevendte services, herunder 
domænenavneservere, portaler/websites, APIs (Application Programming Interfaces) og 
mailservere. 

Eksempler på services som DK Hostmaster udbyder: 

Domænenavneservere 

 IPv4 IPv6 

a.nic.dk 212.88.78.122 2001:1580:0:180d::122 

b.nic.dk 193.163.102.222 2a01:630:0:80::53 

c.nic.dk 194.0.46.53 2001:678:74::53 

d.nic.dk 185.159.198.45 2620:10a:80ab::45 

l.nic.dk 130.226.213.138 2001:878:0:e000:82:e2:d5:8a 

p.nic.dk 194.0.47.42 2001:678:78:42:ad::53 

s.nic.dk 193.176.144.15 2a00:d78:0:102:193:176:144:15 

 

Portaler/websites 

 IPv4 IPv6 

Selvbetjening 193.163.102.37 2a01:630:0:40::37 

Forhandlerportal 193.163.102.62 2a01:630:0:40::62 

DK Hostmaster 217.70.186.102 2001:4b98:dc2:950::102 

Stats 193.163.102.3 2a01:630:0:40::3 

 

APIs 

 IPv4 IPv6 

EPP (Extensible Provisioning 
Protocol) 

193.163.102.32 2a01:630:0:40::32 

DAS (Domain Availablity Service) 193.163.102.13 2a01:630:0:40::13 

NSU (NS Update) 193.163.102.41 2a01:630:0:40::41 

WHOIS 193.163.102.55 2a01:630:0:40::55 

DSU (DS Update) 193.163.102.15 2a01:630:0:40::15 

 

Mailservere 

 IPv4 IPv6 

MX1 193.163.102.29 2a01:630:0:40::29 

MX2 193.163.102.31 2a01:630:0:40::31 
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DIFO understøtter udbredelsen af IPv6 i Danmark på flere måder. For eksempel er 
anvendelsen af IPv6 et af de emner, som DK Hostmaster hvert år afholder kursus i. 

I 2020 lancerede DK Hostmaster sikkerpånettet.dk, der er et værktøj, der tester for 
anvendelse af specifikke sikkerhedsstandarder på web- og e-mailservere. Denne løsning 
tester også for anvendelse af IPv6. Status på, om IPv6 anvendes, indgår i beregningen af det 
samlede resultat for den pågældende web- eller e-mailserver. 

Ved at medtage dette kriterie i det samlede resultat, medvirker DK Hostmaster til at skærpe 
opmærksomheden om IPv6 og til at skabe debat om, hvorvidt IPv6 reelt er sikkerheds-
skabende eller ej. 

 

§ 19, Overdragelsesplan ved kommende 
administratorskift 
DIFO har udarbejdet en overdragelsesplan vedrørende et eventuelt skifte til en ny 
administrator af .dk-domænenavnet. Denne overdragelsesplan er vedlagt som bilag 17. 

 

§ 20, Genskabelse af database ved administratorskifte 
DK Hostmaster arkiverer på hverdage alle stamdata vedrørende de enkelte domænenavne i 
klar tekst i ISO-8859-1 formatet på DVD. Denne DVD afhentes af en tredjepart og deponeres 
hos denne. 

Den nye administrator skal etablere et teknisk miljø, der understøtter ISO-8859-1 formatet, 
og ud fra ovennævnte DVD generere zonefilen for .dk-domænet. 

En nærmere beskrivelse af indholdet på DVD’en findes i bilag 18. 

 

§ 21, Overdragelse af aktiver ved kommende admini-
stratorskift 
I forbindelse med den eventuelle overdragelse af DIFOs og DK Hostmasters aktiver til en ny 
administrator vil disse blive overdraget til den bogførte værdi i virksomhedens regnskaber. 

 

§ 22, Administrator skal sikre, at en efterfølgende 
administrator har ret til at indtræde i de eventuelle 
aftaler vedrørende driftsaktiver til brug for 
administrationen 
De aftaler, som DIFO og DK Hostmaster har indgået, har i videst muligt omfang indbygget en 
overdragelsesmulighed.  

Det er DIFOs vurdering, at en ny administrator imidlertid vil vælge at indgå egne, nye aftaler 
med de konkrete leverandører.  

DIFO/DK Hostmaster har følgende aftaler, som er omfattet af § 22, og hvor overdragelse til 
en ny administrator ikke er inkluderet: 
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Leverandør Beskrivelse 

CZ.NIC Knot DNS-software support- og konsulentaftale 

Telenor (Sonofon) Aftale vedr. hosting af DKHM-udstyr 

DTU - i2 Hosting af DKHM-udstyr (DIX) 

SIDN Sekundær navneservice for .dk 

Interxion Levering af hostingydelser 

Packet Clearing House DNS hosting for .dk ccTLD 

Global Connect Levering af housing i Kolding, transit og datacenter-
konnektivitet 

CIRA Aftale vedr. sekundær navneservice 

 

Alle aftaler er indgået for mere end 5 år siden. Der er i disse kontrakter ikke vilkår om over-
dragelse til tredjepart.  

Der er pt. Ikke planlagt genforhandling af disse kontrakter. Når det sker, vil genforhandlingen 
ske efter vores kontraktindgåelsesproces, hvor der som en del af denne skal forhandles netop 
overdragelse til tredjepart. 

Den senest indgåede kontrakt på dette område er indgået med virksomheden CZ NIC. I 
forbindelse med denne kontrakt, blev overdragelse forhandlet, og CZ NIC ønskede ikke at 
indføje dette i kontrakten med henvisning til, at de ønskede at indgå aftalen efter en for-
handling med den nye part. 

Fremadrettet vil aftaleindgåelse blive foretaget efter vores procedure for kontraktindgåelse, 
hvor dette trin fremgår: 

”Kontraktansvarlig sikrer at leverandørkontrakter til brug for DK Hostmasters administration 
giver mulighed for overdragelse af rettigheder og pligter i henhold til kontrakten til en ny 
administrator.”. 

Alle forhandlerkontrakter kan overdrages til en ny administrator. 

 

§ 23, Indflydelse samt kvalitet og gennemsigtighed i 
beslutningsprocessen  
DIFO og DK Hostmaster orienterer løbende offentligheden om væsentlige beslutninger. 
Denne orientering foregår primært via virksomhedernes hjemmesider. 

Beslutninger truffet af virksomhedernes øverste ledelse offentliggøres på såvel DIFOs, som 
DK Hostmasters hjemmeside: 

https://www.difo.dk/da/resumeer 

https://www.dk-hostmaster.dk/da/resumeer 

Herudover offentliggøres resultatet af høringer, som DIFO og DK Hostmaster afholder. 
Resultatet af høringer findes her: 

https://stats.dk-hostmaster.dk/public_consultations 

Ændringer af principiel karakter for .dk-domænet offentliggøres på DIFOs eller DK 
Hostmasters hjemmesider. Det gælder fx ændring af priser eller ændringer af Vilkår for 

https://www.difo.dk/da/resumeer
https://www.dk-hostmaster.dk/da/resumeer
https://stats.dk-hostmaster.dk/public_consultations
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brugsret til et .dk-domænenavn. Hvis der er tale som væsentlige ændringer i Vilkår for 
brugsret til et .dk-domænenavn, orienteres registranterne individuelt på e-mail. 

Ændringer, som har betydning for registratorer af .dk-domænenavne, varsles normalt direkte 
til registratorerne med tre måneders varsel. 

 

§ 24, Beslutningsproces om produkter 
DK Hostmaster modtager på de to årlige møder med forhandlerne ofte input til nyudvikling 
eller vedligeholdelse af eksisterende produkter. Ligeledes modtager DIFO og DK Hostmaster 
ved offentlige høringer forslag til udvikling af nye eller eksisterende produkter. Disse input 
behandles af virksomhedens ledelse og indstilles i sidste ende til godkendelse i DK 
Hostmasters bestyrelse 

Dialogen om. hvordan fremtidige produkter og services skal udvikle sig, finder sted på de bi-
årlige møder med forhandlerne. Der gives også på disse møder en tilbagemelding på igang-
satte initiativer og roadmap, og således på hvordan forslag er blevet behandlet. 

Roadmap over kommende releases offentliggøres på DIFOs hjemmeside. 

https://www.difo.dk/sites/default/files/2021-06/roadmap_DKHM_2021-22.pdf 

I tillæg til dette gennemfører DK Hostmaster løbende webinarer med forhandlere og andre 
interessenter ved udformningen af konkrete produkter. 

 

§ 25, Produktionsmål 
Bekendtgørelsen om internetdomænet .dk fastslår i § 25, at administrator skal sikre, at 
navnerummet er sikkert, stabilt og prisbilligt. Denne overordnede pligtangivelse præciseres 
nærmere i de foranstående bestemmelser, hvor kravene til prisbillighed er uddybet i § 6 og 
kravene om sikker og stabil drift fremgår af § 13. Der henvises derfor til denne rapports 
beskrivelse af DK Hostmasters efterlevelse af disse bestemmelser. 

Bekendtgørelsen om internetdomænet .dk fastslår herudover i § 25, at administrator skal 
fastsætte en række produktionsmål. DK Hostmaster har som driftsselskab for DIFO fastsat 
mål inden for følgende områder: 

 
1) Svartider for reservation eller registrering af domænenavne fra modtagelsen af en gyldig 
ansøgning. 

DK Hostmasters systemer er højst 5 minutter om at behandle en gyldig ansøgning om et .dk-
domænenavn fra en forhandler (med henblik på ansøgerens efterfølgende accept af aftale 
om brugsret til domænenavnet i DK Hostmasters selvbetjening inden for 4 dage).  

Dette gælder også, når DK Hostmaster modtager oplysninger fra en forhandler om, at en 
fysisk eller juridisk person er blevet registrant ved at give sin accept af aftale om brugsret til 
domænenavnet via forhandlerens hjemmeside. Disse to måder at blive registreret i DK 
Hostmasters systemer på sker således i dag i noget nær realtid.  

DK Hostmasters mål om, at systemerne skal kunne foretage en behandling på højst 5 
minutter, er implementeret og fungerer uden nævneværdige driftsudsving. Ud over at dette er 
et prioriteret forretningsmål for DK Hostmaster, er det en forudsætning for DK Hostmasters 
efterlevelse af kravet i bekendtgørelsens § 16 om, at administrator skal kunne tilbyde 
realtidsregistrering af domænenavne. 

DK Hostmaster efterprøver opfyldelse af denne målsætning løbende som led i sin almindelige 
drift, herunder sikres desuden efterlevelsen af bekendtgørelsens § 25, stk. 3.  

https://www.difo.dk/sites/default/files/2021-06/roadmap_DKHM_2021-22.pdf
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2) Annonceringen af ændring af navneservice på administrators navneservere. 

DK Hostmasters systemer sikrer ”ændring af navneservice på administrators navneservere” 
inden for ca. 5 minutter.   

DK Hostmasters mål om, at systemerne skal kunne svare så nær realtid som muligt, er 
implementeret og fungerer uden nævneværdige driftsudsving. Ud over at dette er et 
prioriteret forretningsmål for DK Hostmaster, er det forudsætningen for DK Hostmasters 
efterlevelse af kravet i bekendtgørelsens § 16 om, at administrator skal kunne foretage en 
opdatering af navneserverdatabasen mindst hver time. 

I forhold til det i § 16 fastsatte opdateringskrav henvises til en halvårlig statistik på DK 
Hostmasters hjemmeside, der viser antallet af daglige zoneopdateringer: 

 https://stats.dk-hostmaster.dk/operational/zoneupdates.  

 
3) Synliggørelse af online ændring af stamdata i den offentligt tilgængelige navnedatabase 
efter validering af oplysningerne. 

DK Hostmasters systemer sikrer, at en ændring af registrantoplysninger i den offentlige 
WHOIS-database er synlig øjeblikkeligt efter validering af oplysningerne. 

Validering består i, at der foretages et match mod CPR, CVR og/eller NemID for danske 
registranter, hvilket indebærer, at der må tages forbehold for oppetiden på disse eksterne 
systemer, hvor CPR administreres af CPR-kontoret under Social- og Indenrigsministeriets 
departement, CVR administreres af Erhvervsstyrelsen, og NemID administreres af Nets. For 
udenlandske registranter udføres validering på baggrund af en risikovurdering og evt. 
anmodning om, og manuel godkendelse af, fremsendt dokumentation for identitet og 
kontaktoplysninger. 

I forhold til denne bestemmelses yderligere krav om, at DK Hostmasters opfyldelse af sin 
målsætning vises i en halvårlig statistik på sin hjemmeside:  

https://stats.dk-hostmaster.dk/operational/contact_validations 

 
4) Svartider for behandling af alle skriftlige henvendelser til administrator. 

DK Hostmasters målsætning er at behandle alle skriftlige henvendelser inden for to hverdage. 

I forhold til denne bestemmelses yderligere krav om, at DK Hostmasters opfyldelse af sin 
målsætning vises i en halvårlig statistik på sin hjemmeside:  

https://stats.dk-hostmaster.dk/inquiries/email 

 

5) Svartider for behandling af alle telefoniske henvendelser til administrationen i den 
annoncerede telefontid. 

DK Hostmasters målsætning er at besvare alle telefoniske henvendelser i den annoncerede 
telefontid inden for 120 sekunder. 

DK Hostmasters annoncerede telefontid fremgår på hjemmesiden: 

https://www.dk-hostmaster.dk/da/kontakt. 

I forhold til denne bestemmelses yderligere krav om, at DK Hostmasters opfyldelse af sin 
målsætning vises i en halvårlig statistik på sin hjemmeside:  

https://stats.dk-hostmaster.dk/inquiries/phone. 

 

https://stats.dk-hostmaster.dk/operational/zoneupdates
https://stats.dk-hostmaster.dk/operational/contact_validations
https://stats.dk-hostmaster.dk/inquiries/email
https://www.dk-hostmaster.dk/da/kontakt
https://stats.dk-hostmaster.dk/inquiries/phone
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Yderligere selvbetjeningsmuligheder på internettet for brugerne og fortsat udvikling af 
serviceniveauet ved personlige henvendelse til administrator. 

DK Hostmaster bestræber sig til stadighed på at udvikle selvbetjeningsmulighederne på 
hjemmesiden. Med idriftsættelse af nye selvbetjeningsmuligheder, som der arbejdes på i 
øjeblikket, får brugerne yderligere valgmuligheder, fx i forbindelse med betalinger til DK 
Hostmaster. 

For at udvikle serviceniveauet ved personlige henvendelser planlægger DK Hostmaster at 
indføre en livechat-funktion med det formål at øge tilgængeligheden for brugerne. Herudover 
har DK Hostmaster investeret i et nyt telefonsystem, der gør det muligt at servicere kunderne 
telefonisk pr. distance, og dermed også i tilfælde af en eventuel fornyet hjemsendelse af 
medarbejdere på grund af corona-pandemien. 
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ordinære generalforsamling 
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2020 for Dansk Internet Forum. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne samt årsregnskabslovens bestemmelser for 
regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger. 

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2020. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretnin-
gen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

København, den 26. april 2021 

Direktion 

Jakob Bring Truelsen 
adm. direktør 

Bestyrelse 

Henrik Katholm Udsen Peter Bredgaard Allan Korsgaard Christiansen 
formand næstformand 

Anette Høyrup Rasmussen Tom Togsverd Claus Jørn Hjorting 

Dennis Dannemann Jørgensen Mette Lundberg Christian Hannibal 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til medlemmerne i Dansk Internet Forum 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med vedtægterne samt årsregnskabslovens bestemmelser 
for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger. 

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Internet Forum for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, 

der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabsprak-
sis ("regnskabet"). 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlige-
re krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af regnskabet". Vi er uafhængige af for-
eningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i hen-
hold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet 
som grundlag for vores konklusion. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-
sion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-
delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået 
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold 
til gældende lovgivning. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væ-
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Ledelsens ansvar for regnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med vedtægterne samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige 
tilpasninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig 
for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller 

-
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

fejl. 

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte drif-
ten; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere for-
eningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. 
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres 
i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som 
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de 
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af 
regnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyl-
des besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt op-
når revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen 
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlin-
formation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af foreningens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-
sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed 
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fort-
sætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning 
gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrække-
lige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået 
frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, 
at foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplys-
ningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 
måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-
cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Hellerup, den 26. april 2021 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 7712 31 

Henrik Aslund Pedersen 
statsautoriseret revisor 
mnei.712o 
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Foreningsoplysninger 

Foreningen Dansk Internet Forum 
Ørestads Boulevard 108, n. sal 
2300 København S 

Telefon: +4533 64 60 91 
Telefax: +4533 64 60 91 
E-mail: difo@difo.dk 
Hjemmeside: www.difo.dk 

CVR-nr.: 25 55 16 05 
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 
Stiftet: 1. juli 1999 
Hjemstedskommune: Københavns Kommune 

Bestyrelse Henrik Katholm Udsen, formand 
Peter Bredgaard 
Allan Korsgaard Christiansen 
Anette Høyrup Rasmussen 
Tom Togsverd 
Claus Jørn Hjorting 
Dennis Dannemann Jørgensen 
Mette Lundberg 
Christian Hannibal 

Direktion Jakob Bring Truelsen 

Revision PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Strandvejen 44 
2900 Hellerup 
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Hoved- og nøgletal 

Set over en 5-årig periode kan foreningens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: 

Hovedtal 

Resultat 

2020 2019 2018 2017 2016 
TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK 

Nettoomsætning 6.519 6.482 6.510 6.530 6.487 

Resultat før finansielle poster 400 -1.373 -545 -1.364 255 

Resultat af finansielle poster 324 220 -3 282 101 

Årets resultat 565 -897 -433 -845 277 

Balance 

     

Balancesum 9.352 9.977 10.179 9.642 10.055 

Egenkapital 6.859 6.294 7.191 7.624 8.469 

Antal medarbejdere 3 3 3 3 3 

Nøgletal i 

     

Soliditetsgrad 73,3% 63,1% 70,6% 79,1% 84,2% 

Forrentning af egenkapital 8,6% -13,3% -5,8% -10,5% 3,3% 
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Ledelsesberetning 

Indhold 
Aktivitet 7 

OM 2020 7 

Kurser og uddannelse 8 

Udviklingen af domæneområdet 10 

Ny strategi og en mere aktiv rolle 12 

DIFO og DK Hostmasters arbejde internationalt 12 

Dialog med internetsamfundet 12 

Sikkerhed i fokus 13 

Ledelse 13 

DIFOs medlemmer 14 

Tvister 14 

Begivenheder efter balancedagen 14 

Aktivitet 
Foreningen Dansk Internet Forum (DIFO) har det overordnede ansvar for administrationen af det danske 
navnerum på internettet, også kaldet .dk-domænet. 

DIFOs tilladelse til at varetage administrationen af .dk domænet udløber den 22. juni 2027. 

DIFO er eneejer af DK Hostmaster A/S (DK Hostmaster), der varetager den praktiske udførelse af 
hostmaster-funktionen og administrationen af .dk-domænet. 

DIFO har indgået en driftsoverenskomst med DK Hostmaster. Driftsoverenskomsten præciserer fordelingen 
af ansvar og beføjelser mellem de to virksomheder. 

OM 2020 
Som alle andre virksomheder blev også DIFO berørt af Corona pandemien i 2020. 

Konsekvenserne har bl.a. været, at et stort projekt er blevet forsinket da det, specielt i første halvår, var 
vanskeligt at arbejde sammen med leverandøren på projektet pga. Corona foranstaltninger. Disse 
forsinkelser har betydet øgede omkostninger for DK Hostmaster. 

Corona har dog også betydet, at en række projekter er blevet fremrykket, og det betyder at DIFO og DK 
Hostmaster nu kan drives uden væsentlige bindinger til virksomhedens fysiske hovedkontor. 

Corona pandemien har skabt en øget interesse for anvendelse af .dk domænenavne, og det har haft betydning 
for væksten i antallet af .dk domænenavne i 2020. 

Siden begyndelsen af den anden Corona bølge, har alle medarbejdere i al væsentlighed arbejdet hjemmefra, 
som det også var tilfældet under første bølge. 

Der ses både positive og negative effekter af dette. Det er ledelsens forventning, at hjemmearbejde fortsætter 
et stykke ind i 2021 og indtil vaccinationsfrekvensen har nået et højt niveau. 
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De finansielle resultater for både DK Hostmaster og DIFO er for 2020 tilfredsstillende. 

Kurser og uddannelse 
I 2020 har DIFO og DK Hostmaster udbudt en række uddannelsestilbud. Fællestrækket for disse er, at de 
alle er gratis for deltagerne, og kurserne har fokus på dels sikkerhedsforhold på Internettet og på hvordan 
domænet .dk forvaltes. 

Der var i underkanten af 100 deltagere på kurserne i 2020. Det er en nedgang i forhold til året før, da hele 
forårsprogrammet måtte aflyses pga. Corona. I 2021 gennemføres alle kurser som udgangspunkt virtuelt. 

DIFO og DK Hostmasters indsats på dette område fortsætter i 2021. 

Økonomi og nøgletal 

Både DIFO og DK Hostmaster leverer tilfredsstillende økonomiske resultater i 2020. 

2020 DK Hostmaster DIFO 

Realiseret Budgetteret Realiseret Budgetteret 

Omsætning 59.442 57.450 6.741 6.771 

Omkostninger 54.411 52.826 6.340 6.805 

Bruttoresultat 5.031 4.624 401 -34 

Afskrivninger 4.759 5.056 1 1 

Finansielle poster 2.691 1.000 324 140 

Resultat efter skat 2.963 568 724 105 

Fælles for begge selskaber er, at der leveres økonomiske resultater over det budgetterede. Det dækker ikke 
mindst over at udviklingen på de finansielle markeder, specielt i anden halvdel af 2020, har været meget 
stærk. For DIFO's vedkommende har der endvidere været et reduceret aktivitetsniveau som følge af Corona. 

Overskuddene i begge virksomheder bruges til at styrke egenkapitalerne. 

Egenkapitalen i DK Hostmaster skal som minimum udgøre ca. 25 mio. for at kunne imødegå den situation, at 
DIFO og dermed DK Hostmaster skulle blive fravalgt som administrator af .dk efter et udbud. 

Udviklingen over tid er præget af en periode med underskud som følge af store investeringer i at løfte den 
teknologiske infrastruktur i DK Hostmaster. De største investeringer er gennemført, men der vil i de 
kommende perioder fortsat blive investeret markant i DK Hostmasters infrastruktur. Der er skabt råderum 
til dette efter at prisen i 2018 blev justeret og igen justeres i 2021. 

Det er målsætningen, at DIFO og DK Hostmaster fremover præsterer moderate overskud. 
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Årets resultat Dk Hostmaster 
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Soliditetsgraden for såvel DIFO og DK Hostmaster vurderes som tilfredsstillende. 
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Soliditetsgrad DK Hostmaster 

Udviklingen af domæneområdet 
Efter nogle år med et faldende antal af .dk domænenavne, ses der i 2020 en mindre stigning. Der ligger flere 
forhold bag dette. Først og fremmest er stigningen drevet af, at flere beholder deres domænenavn længere. 
Der ses et fald i sletningsprocenten over de sidste år, og dette fald er fortsat i 2020. 
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50.553 

Dernæst har vi også set en opgang i salget af domænenavne som følge af Corona krisen. Samlet set leder dette 
til en nettofremgang på 22.000 domæner under .dk. 

SLETNINGSPROCENT 

Nettotilgangen i domæner fra 2012 til 2020 

Det er vigtigt, at .dk er danskernes foretrukne valg af domænenavn, for at kunne sikre så sikker og tryg 
anvendelse af internettet som muligt for danske brugere. 
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Derfor indgår det også i strategien, at vi frem mod 2024 vil øge udbredelsen af .dk yderligere. Det gør vi 
blandt andet for at sikre, at den nuværende markedsandel fastholdes og om muligt øges. 

Ny strategi og en mere aktiv rolle 
Bestyrelsen udarbejdede i 2020 en ny strategi for DIFO og DK Hostmaster for perioden frem til og med 
2024. 

Centralt i denne strategi står ambitionen om, at DIFO og DK Hostmaster indtager en mere aktiv rolle i at 
skabe et mere sikkert internet, i det omfang det ligger inden for anvendelsen af domæner. 

Som en konsekvens af denne strategi er der varslet en prisforhøjelse af et .dk domænenavn, sådan at prisen 
fremover bliver 6o kr. inkl. moms. 

Prisen hæves, for at vi kan investere yderligere i awareness omkring sikkerhed og, som noget nyt, at DIFO og 
DK Hostmaster fremover kan investere i initiativer til at nyttiggøre de DNS-data, som DK Hostmaster har 
adgang til. 

Som en del af strategien gennemføres der også en række incitamenter for DK Hostmasters forhandlere, 
således at der skabes positive incitamenter til at udbrede bl.a. sikkerhedsteknologien DNSSEC. 

Strategien indeholder herudover initiativer for at styrke DK Hostmasters innovative evne. Strategien 
indebærer også et arbejde med DIFO og DK Hostmasters brand, så vi kan skabe en større genkendelse og 
sammenhæng imellem produkt og navn for den almindelige bruger. 

DIFO og DK Hostmasters arbejde internationalt 
Det internationale arbejde har i 2020 været alvorligt hæmmet af Corona. 

DIFO og DK Hostmaster har dog deltaget virtuelt i internationale møder og samlinger, i det omfang det har 
været muligt. 

DIFO og DK Hostmasters engagement i ICANN og Centr skal i den kommende periode fortsætte, samtidig 
med at DIFO og DK Hostmasters engagement i såvel dansk og international IGF (Internet Governance 
Forum) skal øges. 

En række medarbejdere i DK Hostmaster deltager aktivt i arbejdet i Centr. Resultatet af dette blev, i 2020, en 
færdiggørelse af en skitse til et mere ensartet produkt til håndtering af særligt vigtige domænenavn. Dette 
arbejde vil lede frem til en erstatning af det nuværende VID produkt. 

DIFO og DK Hostmaster deltager aktivt i diskussionerne og debatterne i regi af ICANN om udvidelsen med 
nye gTLD'er og åben WHOIS. 

Dialog med internetsamfundet 
Dialog med internetsamfundet er helt centralt i DIFO og DK Hostmasters virker, og kommer bl.a. til udtryk i 
møder med DIFO's medlemmer, og gennem de høringer som DIFO og DK Hostmaster afholder. 

I den seneste afholdte høring, rejste DIFO en række principielle problemstillinger i forhold til, hvordan DK 
Hostmaster skal kunne agere i forskellige situationer, i forhold til de suspensioner som DK Hostmaster selv 
kan gennemføre. 

Når prøvelsen af sagen ved Højesteret, der vedrører DK Hostmasters ansvar i forbindelse med krænkende 
indhold på en hjemmeside, er blevet afgjort, træffes den endelig beslutning om dette. 

Forløbet i sagen er, at den 20. februar 2018 blev DK Hostmaster påbudt af Københavns byret at hindre 
funktionaliteten af et domænenavn, der blev brugt i forbindelse med en hjemmeside med ærekrænkende 
indhold. Kendelsen herom blev afsagt på trods af, at indholdet på hjemmesiden var blevet fjernet af 
webhosting-udbyderen ligeledes efter påbud af Københavns byret i den pågældende sag. Københavns byrets 
kendelse blev den 30. september 2019 stadfæstet ved Østre landsret. Det er uvist hvornår Højesteret er klar 
med deres afgørelse i sagen. 
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Sikkerhed i fokus 
Tilbage i 2017 og 2018 skærpede DK Hostmaster kontrollen af identiteten på dem, der har retten til et 
domænenavn. Det betød, at antallet af fupbutikker på danske domænenavne blev reduceret markant. 

I 2020 lancerede DK Hostmaster sammen med en række andre aktører initiativet sikkerpånettet.dk. 
Sikkerpånettet.dk har fokus på at styrke sikkerheden i anvendelsen af hjemmesider og e-mailservere. 

Siden lanceringen er sikkerpånettet.dk blevet brugt til at teste anvendelsen af sikkerhedsteknologier mere 
end 85.000 gange, når det kommer til test af hjemmeside og mere end 20.000 gange, når det kommer til test 
af e-mail servere. 

Målet er, at de mange anvendelser til test konverteres til en højere anvendelse af de sikkerhedsteknologier, 
som der testes for. 

I 2021 vil DK Hostmaster invitere til dialog med de deltagende parter om den videre udvikling af løsningen 
og diskussion af resultaterne. 

SIKKERPÅNETTET.DK 

n,ensmes0 n- Anse. ce.t nwse...ne Arca, ea af ra.nde. 
.umuleyet akkumulere 

3000C 

20000 

10.000 

R R F;R R RAR gR RFJRRRRFIRR RF,IRR gRR R gRRRRAXXX g g g g gg g g 
R R  2 R R R R R R  r.  ;'2 rF2 '24 Fri .§ F.2 .F! 2 R n n 

; ;g P.' g g § ,§ g •,-•.• ; ; ; 3 ; ; °:a  

Ledelse 
Foreningen DIFO og aktieselskabet DK Hostmaster har sammenfaldende bestyrelser og formandskab. Det 
sikrer samarbejdet og koordinationen mellem foreningen og datterselskabet. 

Bestyrelsen var på valg på generalforsamlingen i 2020 og blev sammensat således: 

For private brugere: 

• Henrik Udsen (formand), professor, dr. jur, Københavns Universitet 
• Anette Høyrup, seniorjurist, Forbrugerrådet Tænk 
• Dennis D. Jørgensen, formand, DKUUG 
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For professionelle brugere: 

• Peter Bredgaard (næstformand), Direktør 
• Claus Hjorting, Functional Lead, Fintech Legal, Danske Bank 
• Tom Togsverd, Selvstændig management konsulent 

For leverandører: 

• Allan Christiansen, direktør 
• Mette Lundberg, politisk direktør, ITB 
• Christian Hannibal 

Ledelsen i selskaberne udgøres af den administrerende direktør, Jakob Truelsen, sammen med en 
ledergruppe med chefer for de fire afdelinger økonomi, jura, kundeservice og drift. 

DIFOs medlemmer 
Medlemskredsen i DIFO udgøres af følgende organisationer og foreninger. 

• Advokatsamfundet 
• Danske Advokater 
• Danske Medier 
• Dansk Energi 
• Dansk Erhverv 
• Dansk Industri / DI DIGITAL 
• Dansk IT 
• DK-registrar (Brancheforeningen for danske domæneregistratorer) 
• DKUUG (Dansk UNIX-system Bruger Gruppe) 
• E-mærket 
• Finans Danmark 
• Forbrugerrådet TÆNK 
• FDA (Forenede Danske Antenneanlæg) 
• Horesta 
• IBFO (Internet Branchens Fælles Organisation) 
• IT-Branchen 
• Rettighedsalliancen 

Tvister 
DIFO er ikke involveret i tvister, der kan påvirke virksomhedens økonomiske resultat. 

Begivenheder efter balancedagen 
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke 
selskabets finansielle stilling. 
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2020 2019 
DKK DKK 

6.518.533 6.482.166 

200.000 0 

-3.540.114 -3.936.860 

3.178.419 2.545.306 

-2.777.285 -3.885.353 

-1.083 -33.000 

400.051 -1.373.047 

324.009 235.181 

-10 -15.010 

724.050 -1.152.876 

-159.400 256.100 

564.650 -896.776 

564.650 -896.776 

564.650 -896.776 

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

Note 

Nettoomsætning 

Andre driftsindtægter 

Andre eksterne omkostninger 

Bruttoresultat 

Personaleomkostninger 1 

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver 2 

Resultat før finansielle poster 

Finansielle indtægter 3 

Finansielle omkostninger 

Resultat før skat 

Skat af årets resultat 4 

Årets resultat 

Resultatdisponering 

Forslag til resultatdisponering 

Overført resultat 
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Balance 31. december 

Aktiver 

Software 

Note 2020 2019 

 

DKK 

0 

DKK 

1.083 

Immaterielle anlægsaktiver 5 0 1.083 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

   

Materielle anlægsaktiver 

   

Kapitalandele i dattervirksomheder 6 510.000 510.000 

Finansielle anlægsaktiver 

 

510.000 510.000 

Anlægsaktiver 

 

510.000 511.083 

Andre tilgodehavender 

 

200.000 407.306 

Udskudt skatteaktiv 

 

431.600 591.000 

Selskabsskat 

 

39.210 14.222 

Periodeafgrænsningsposter 

 

61.969 12.250 

Tilgodehavender 

 

732.779 1.024.778 

Værdipapirer 

 

5.967.852 0 

Likvide beholdninger 

 

2.140.990 8.440.651 

Omsætningsaktiver 

 

8.841.621 9.465.429 

Aktiver 

 

9.351.621 9.976.512 
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Balance 31. december 

Passiver 

Egenkapital primo 

Overført resultat 

Egenkapital 

Anden gæld 

Note 2020 2019 

 

DKK 

6.294.245 

564.650 

DKK 

7.191.021 

-896.776 

 

6.858.895 6.294.245 

 

0 73.370 

Langfristede gældsforpligtelser 7 0 73.370 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 

 

480.388 481.113 

Gæld til tilknyttede virksomheder 

 

1.592.091 2.906.519 

Anden gæld 7 420.247 221.265 

Kortfristede gældsforpligtelser 

 

2.492.726 3.608.897 

Gældsforpligtelser 

 

2.492.726 3.682.267 

Passiver 

 

9.351.621 9.976.512 

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 8 

  

Anvendt regnskabspraksis 9 

  

_ 
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Egenkapitalopgørelse 

Egenkapital 
primo Overført resultat 
DKK DKK 

Egenkapital 1. januar 6.294.245 0 6.294.245 

Årets resultat 0 564.650 564.650 

Egenkapital 31. december 6.294.245 564.650 6.858.895 
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Noter til årsregnskabet 

1 Personaleomkostninger 

Lønninger 

Andre omkostninger til social sikring 

2020 2019 
DKK 

2.774.043 

3.242 

DKK 

3.882.302 

3.051 

  

2.777.285 3.885.353 

 

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 3 3 

2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle 

anlægsaktiver 

   

Afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver 1.083 33.000 

  

1.083 33.000 

3 Finansielle indtægter 

   

Andre finansielle indtægter 324.009 235.181 

  

324.009 235.181 

Posten "Andre finansielle indtægter" indeholder urealiseret kursgevist på værdipapirerne på DKK 131.956. 

4 Skat af årets resultat 

   

Årets aktuelle skat 0 0 

 

Årets udskudte skat 159.400 -256.100 

  

159.400 -256.100 
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Noter til årsregnskabet 

5 Immaterielle anlægsaktiver 
Software 

DKK 

Kostpris 1. januar 129.000 

Tilgang i årets løb 0 

Kostpris 31. december 129.000 

Ned- og afskrivninger 1. januar 127.917 

Årets afskrivninger 1.083 

Ned- og afskrivninger 31. december 129.000 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 0 

Immaterielle aktiver vedrører købt software i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af hjemmeside. 

Anskaffelsen afskrives over 3 år. 

6 Kapitalandele i dattervirksomheder 

2020 2019 
DKK DKK 

Kostpris 1. januar 510.000 510.000 

Tilgang i årets løb 0 0 

Afgang i årets løb 0 0 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 510.000 510.000 

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således: 

  

Stemme- og 

Navn Hjemsted Selskabskapital ejerandel Egenkapital Årets resultat 
DK Hostmaster A/S København 500.000 100% 29.410.176 3.149.667 
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Noter til årsregnskabet 

7 Langfristede gældsforpligtelser 

Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er 

indregnet under langfristede gældsforpligtelser. 

Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden: 

 

2020 2019 
DKK DKK 

Anden gæld 

  

Mellem 1 og 5 år 0 73.370 

Langfristet del 0 73.370 

Øvrig kortfristet gæld 420.247 221.265 

 

420.247 294.635 

8 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 

Eventualforpligtelser 

Foreningen har ingen eventualforpligtelser. 
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Noter til årsregnskabet 

9 Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Dansk Internet Forum for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne 
samt regnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Generelt om indregning og måling 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere 
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af-
skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-
mæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde for-
eningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå for-
eningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Resultatopgørelsen 
Nettoomsætning 

Nettoomsætningen omfatter gebyr modtaget fra DK Hostmaster A/S i henhold til indgået aftale herom. 
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet 
sted inden årets udgang. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, rejser, møder og arrangementer mv. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger. 

Af- og nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver. 
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Noter til årsregnskabet 

9 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. 

Skat af årets resultat 

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgø-
relsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan 
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

Balancen 
Immaterielle anlægsaktiver 

Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Software afskrives linært over 
aktivets forventede brugstid, der er vurderet til 3 år. 

Nedskrivning af anlægsaktiver 

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er 
indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. 

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. 

Kapitalandele i dattervirksomheder 

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvin-
dingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til nominel 
værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger ved-
rørende efterfølgende regnskabsår. 
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Noter til årsregnskabet 

9 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Værdipapirer 

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter obligationer, investeringsbeviser og aktier 
handlet på et reguleret marked. Værdipapirerne måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien op-
gøres på grundlag af den senest noterede salgskurs. 

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabs-
mæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse 
af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 

Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udlig-
ning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme 
juridiske skatteenhed. 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil 
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som 
følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte 
skat vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen. 

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets 
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte aconto-
skatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansiel-
le poster. 

Finansielle gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 

Hoved- og nøgletal 

Forklaring af nøgletal 

Soliditetsgrad Egenkapital ultimo x loo 
Samlede aktiver ultimo 

Forrentning af egenkapital Ordinært resultat efter skat x wo 
Gennemsnitlig egenkapital 
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Dansk Internet Forum og DK Hostmaster A/S - Opgørelse af 
soliditetsgrad pr. 31. december 2020 

Nøgletal i henhold til reviderede årsregnskaber for regnskabsåret 2020 samt opgjort 
soliditetsgrad: 

DK Host-

 

DIFO master AIS 

(t.kr.) (t.kr) 

Balancesum pr. 31. december 2020  9.352 77.200 
Egenkapital pr. 31. december 2020  6.859 29.410 
Soliditetsgrad pr. 31. december 2020  73,3% 38,1% 

Den uafhængige revisors erklæring om nøgletal 

Til Erhvervsstyrelsen 

I overensstemmelse med Dansk Internet Forums tilladelse til administration af in-
ternetdomænet .dk, skal vi i henhold til bekendtgørelse nr. 44 af 14. januar 2020 om 
internetdomænet .dk §2 stk.2, afgive erklæring om, at administrator i henhold til 
årsregnskabet har en soliditetsgrad på mindst 20 %. Erklæringen skal udarbejdes på 
baggrund af det seneste årsregnskab og påtegnes af en registreret eller statsautori-
seret revisor. 

Årsregnskaberne for Dansk Internet Forum samt DK Hostmaster A/S for 2020 har vi 
forsynet med revisionspåtegning uden forbehold eller fremhævelser. Erklæringerne 
for regnskaberne 2020 er dateret d. 26. april 2021. 

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed. 

Ledelsens ansvar 

Selskabets ledelse har ansvaret for udarbejdelsen og præsentationen af nøgletallene, 
samt af at nøgletallene er korrekt uddraget og gengivet fra selskabets aflagte års-
regnskaber. 

Revisors ansvar og det udførte arbejde 

Vores ansvar er på grundlag af det udførte arbejde at udtrykke en konklusion om, 
hvorvidt soliditetsgraderne for såvel Dansk Internet Forum som DK Hostmaster A/S 
udgør mindst 20 % beregnet på grundlag af de af os reviderede årsregnskaber. 

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000 "Andre er-
klæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplys-
ninger" og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj 
grad af sikkerhed for vores konklusion. PricewaterhouseCoopers er underlagt inter-
national standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende 
kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrø-
rende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig 

Bilag 2
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regulering. Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR - 
danske revisorers retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for reviso-
rer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig 
kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd. Vi har kontrol-
leret, at nøgletallene kan afstemmes til foreningens og selskabets aflagte årsregn-
skab for regnskabsåret 2020. 

Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for 
vores konklusion. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at ovenstående gengivelse er korrekt gengivet fra de aflagte 
årsregnskaber for 2020 for såvel Dansk Internet Forums som DK Hostmaster A/S 
samt at soliditetsgraderne pr. 31. december 2020 opfylder Erhvervsstyrelsens krav 
på mindst 20 %. 

Københ9Arn, den 4. maj 2021 
Price .lierhouseCoopers 
Stats4yriset r ionspa -lskab 

enri Aslund Pedersen 
statsautoriseret revisor 



DK Hostrnaster A/S 

Ørestads Boulevard 108, n. sal, 2300 København S 

Årsrapport for 2020 

CVR-nr. 24 21 03 75 

Årsrapporten er fremlagt og 
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling den 
26/04 21 
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2020 for DK Hostmaster A/S. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2020. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretnin-
gen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

København, den 26. april 2021 

Direktion 

Jakob Bring Truelsen 
adm. direktør 

Bestyrelse 

Henrik Katholm Udsen Peter Bredgaard Allan Korsgaard Christiansen 
formand næstformand 

Anette Høyrup Rasmussen Tom Togsved Claus Jørn Hjorting 

Dennis Dannemann Jørgensen Mette Lundberg Christian Hannibal 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til kapitalejeren i DK Hostmaster A/S 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Vi har revideret årsregnskabet for DK Hostmaster A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, 

der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabsprak-
sis ("regnskabet"). 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlige-
re krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af regnskabet". Vi er uafhængige af selskabet 
i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse 
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grund-
lag for vores konklusion. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-
sion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-
delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået 
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold 
til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væ-
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Ledelsens ansvar for regnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-
ser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte drif-
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

ten; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 
selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. 
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres 
i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som 
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de 
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af 
regnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyl-
des besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt op-
når revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen 
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlin-
formation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af selskabets interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-
sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed 
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fort-
sætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning 
gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrække-
lige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået 
frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, 
at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplys-
ningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-

 

cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Hellerup, den 26. april 2021 

PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33771231 

Henrik Aslund Pedersen 
statsautoriseret revisor 
mnei7i2o 
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Selskabsoplysninger 

Selskabet DK Hostmaster A/S 
Ørestads Boulevard 1o8, u.. sal 
2300 København S 

Telefon: +4533646060 
Telefax: +4533646066 
E-mail: info@dk-hostmaster.dk 
Hjemmeside: www.dk-hostmaster.dk 

CVR-nr.: 24 21 03 75 
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 
Stiftet: 1. juli 1999 
Hjemstedskommune: Københavns kommune 

Bestyrelse Henrik Katholm Udsen, formand 
Peter Bredgaard 
Allan Korsgaard Christiansen 
Anette Høyrup Rasmussen 
Tom Togsved 
Claus Jørn Hjorting 
Dennis Dannemann Jørgensen 
Mette Lundberg 
Christian Hannibal 

Direktion Jakob Bring Truelsen 

Revision PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Strandvejen 44 
2900 Hellerup 
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Hoved- og nøgletal 

Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: 

Hovedtal 

Resultat 

2020 2019 2018 2017 2016 
TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK 

Nettoomsætning 58.504 58.139 52.398 51.496 51.546 

Resultat før finansielle poster 271 -966 -6.402 -8.466 -3.461 

Resultat af finansielle poster 2.691 1.214 -25 1.733 544 

Årets resultat 3.150 183 -6.512 -5.251 -2.306 

Balance 

     

Balancesum 77.200 74.706 78.172 77.195 80.486 

Egenkapital 29.410 26.261 26.077 32.589 37.840 

Antal medarbejdere 34 37 35 37 35 

Nøgletal i Yo 

     

Afkastningsgrad 0,4% -1,3% -8,2% -11,0% -4,3% 

Soliditetsgrad 38,1% 35,2% 33,4% 42,2% 47,0% 

Forrentning af egenkapital 11,3% 0,7% -22,2% -14,9% -5,9% 

Debitordage 39 42 48 48 50 

Anlægsaktiver i forhold til egenkapital 38,1% 26,1% 45,2% 43,9% 33,6% 

EBITDA 5.031 4.461 (68) (1.686) 2.157 

EBIT 271 (966) (6.402) (8.466) (3.461) 

pwc 6 

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: F
FQ

LP
-0

3U
W

7-
H

Y1
EJ

-0
3W

H
4-

AA
JD

1-
EM

PY
C



Ledelsesberetning 

Indhold 
Aktivitet 7 

Om 2020 7 

Kurser og uddannelse 8 

Økonomi og nøgletal 8 

Udviklingen af domæneområdet 9 

Ny strategi og en mere aktiv rolle 11 

DIFO og DK Hostmasters arbejde internationalt 11 

Dialog med internetsamfundet 11 

Sikkerhed i fokus 11 

Ledelse 12 

DIFOs medlemmer 13 

Tvister 13 

Begivenheder efter balancedagen 13 

Aktivitet 
DK Hostmaster A/S (DK Hostmaster) administrerer på vegne af Dansk Internet Forum (DIFO) alle 
domænenavne, der ender på .dk. Selskabet er således ansvarlig for domænenavnene på den danske del af 
internettet. Administrationen er reguleret af en driftsoverenskomst. 

OM 2020 

Som alle andre virksomheder blev også DK Hostmaster berørt af Corona pandemien i 2020. 

Konsekvenserne har bl.a. været, at et stort projekt er blevet forsinket da det, specielt i første halvår, var 
vanskeligt at arbejde sammen med leverandøren på projektet pga. Corona foranstaltninger. Disse 
forsinkelser har betydet øgede omkostninger for DK Hostmaster. 

Corona har dog også betydet, at en række projekter er blevet fremrykket, og det betyder at DK Hostmaster nu 
kan drives uden væsentlige bindinger til virksomhedens fysiske hovedkontor. 

Corona pandemien har skabt en øget interesse for anvendelse af .dk domænenavne, og det har haft betydning 
for væksten i antallet af .dk domænenavne i 2020. 

Siden begyndelsen af den anden Corona bølge, har alle medarbejdere i al væsentlighed arbejdet hjemmefra, 
som det også var tilfældet under første bølge. 

Der ses både positive og negative effekter af dette. Det er ledelsens forventning, at hjemmearbejde fortsætter 
et stykke ind i 2021 og indtil vaccinationsfrekvensen har nået et højt niveau. 

De finansielle resultater for DK Hostmaster for 2020 er tilfredsstillende. 
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Kurser og uddannelse 
I 2020 har DIFO og DK Hostmaster udbudt en række uddannelsestilbud. Fællestrækket for disse er, at de 
alle er gratis for deltagerne, og kurserne har fokus på dels sikkerhedsforhold på Internettet og på hvordan 
domænet .dk forvaltes. 

Der var i underkanten af 100 deltagere på kurserne i 2020. Det er en nedgang i forhold til året før, da hele 
forårsprogrammet måtte aflyses pga. Corona. I 2021 gennemføres alle kurser som udgangspunkt virtuelt. 

DIFO og DK Hostmasters indsats på dette område fortsætter i 2021. 

Økonomi og nøgletal 
DK Hostmaster leverer tilfredsstillende økonomiske resultater i 2020. 

2020 DK Hostrnaster 

Realiseret Budgetteret 

Omsætning 59.442 57.450 

Omkostninger 54.411 52.826 

Bruttoresultat 5.031 4.624 

Afskrivninger 4.759 5.056 

Finansielle poster 2.691 1.000 

Resultat efter skat 2.963 568 

Resultatet er over det budgetterede. Det dækker ikke mindst over at udviklingen på de finansielle markeder, 
specielt i anden halvdel af 2020, har været meget stærk. 

Overskuddene i selskabet bruges til at styrke egenkapitalen. 

Egenkapitalen i DK Hostmaster skal som minimum udgøre ca. 25 mio, for at kunne imødegå den situation, at 
DIFO og dermed DK Hostmaster skulle blive fravalgt som administrator af .dk efter et udbud. 

Udviklingen over tid er præget af en periode med underskud som følge af store investeringer i at løfte den 
teknologiske infrastruktur i DK Hostmaster. De største investeringer er gennemført, men der vil i de 
kommende perioder fortsat blive investeret markant i DK Hostmasters infrastruktur. Der er skabt råderum 
til dette efter at prisen i 2018 blev justeret og igen justeres i 2021. 

Det er målsætningen, at DK Hostmaster fremover præsterer moderate overskud. 
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Soliditetsgraden for DK Hostmaster vurderes som tilfredsstillende. 

Soliditetsgrad DK Hostmaster 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Udviklingen af domæneområdet 
Efter nogle år med et faldende antal af .dk domænenavne, ses der i 2020 en mindre stigning. Der ligger flere 
forhold bag dette. Først og fremmest er stigningen drevet af, at flere beholder deres domænenavn længere. 
Der ses et fald i sletningsprocenten over de sidste år, og dette fald er fortsat i 2020. 

Dernæst har vi også set en opgang i salget af domænenavne som følge af Corona krisen. Samlet set leder dette 
til en nettofremgang på 22.000 domæner under .dk. 
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41.988 

27.273 

38.588 

3.819 

13.400 

SLETNINGSPROCENT 

Nettotilgangen i domæner fra 2012 til 2020 

50.553 

     

-3.090 

      

-12.680 

  

   

Det er vigtigt, at .dk er danskernes foretrukne valg af domænenavn, for at kunne sikre så sikker og tryg 
anvendelse af internettet som muligt for danske brugere. 

Derfor indgår det også i strategien, at vi frem mod 2024 vil øge udbredelsen af .dk yderligere. Det gør vi 
blandt andet for at sikre, at den nuværende markedsandel fastholdes og om muligt øges. 
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Ny strategi og en mere aktiv rolle 
Bestyrelsen udarbejdede i 2020 en ny strategi for DIFO og DK Hostmaster for perioden frem til og med 
2024. 

Centralt i denne strategi står ambitionen om, at DIFO og DK Hostmaster indtager en mere aktiv rolle i at 
skabe et mere sikkert internet, i det omfang det ligger inden for anvendelsen af domæner. 

Som en konsekvens af denne strategi er der varslet en prisforhøjelse af et .dk domænenavn, sådan at prisen 
fremover bliver 6o kr. inkl. moms. 

Prisen hæves, for at vi kan investere yderligere i awareness omkring sikkerhed og, som noget nyt, at DIFO og 
DK Hostmaster fremover kan investere i initiativer til at nyttiggøre de DNS-data, som DK Hostmaster har 
adgang til. 

Som en del af strategien gennemføres der også en række incitamenter for DK Hostmasters forhandlere, 
således at der skabes positive incitamenter til at udbrede bl.a. sikkerhedsteknologien DNSSEC. 

Strategien indeholder herudover initiativer for at styrke DK Hostmasters innovative evne. Strategien 
indebærer også et arbejde med DIFO og DK Hostmasters brand, så vi kan skabe en større genkendelse og 
sammenhæng imellem produkt og navn for den almindelige bruger. 

DIFO og DK Hostmasters arbejde internationalt 
Det internationale arbejde har i 2020 været alvorligt hæmmet af Corona. 

DIFO og DK Hostmaster har dog deltaget virtuelt i internationale møder og samlinger, i det omfang det har 
været muligt. 

DIFO og DK Hostmasters engagement i ICANN og Centr skal i den kommende periode fortsætte, samtidig 
med at DIFO og DK Hostmasters engagement i såvel dansk og international IGF (Internet Governance 
Forum) skal øges. 

En række medarbejdere i DK Hostmaster deltager aktivt i arbejdet i Centr. Resultatet af dette blev, i 2020, en 
færdiggørelse af en skitse til et mere ensartet produkt til håndtering af særligt vigtige domænenavn. Dette 
arbejde vil lede frem til en erstatning af det nuværende VID produkt. 

DIFO og DK Hostmaster deltager aktivt i diskussionerne og debatterne i regi af ICANN om udvidelsen med 
nye gTLD'er og åben WHOIS. 

Dialog med internetsamfundet 
Dialog med internetsamfundet er helt centralt i DIFO og DK Hostmasters virker, og kommer bl.a. til udtryk i 
møder med DIFO's medlemmer, og gennem de høringer som DIFO og DK Hostmaster afholder. 

I den seneste afholdte høring, rejste DIFO en række principielle problemstillinger i forhold til, hvordan DK 
Hostmaster skal kunne agere i forskellige situationer, i forhold til de suspensioner som DK Hostmaster selv 
kan gennemføre. 

Når prøvelsen af sagen ved Højesteret, der vedrører DK Hostmasters ansvar i forbindelse med krænkende 
indhold på en hjemmeside, er blevet afgjort, træffes den endelig beslutning om dette. 

Forløbet i sagen er, at den 20. februar 2018 blev DK Hostmaster påbudt af Københavns byret at hindre 
funktionaliteten af et domænenavn, der blev brugt i forbindelse med en hjemmeside med ærekrænkende 
indhold. Kendelsen herom blev afsagt på trods af, at indholdet på hjemmesiden var blevet fjernet af 
webhosting-udbyderen ligeledes efter påbud af Københavns byret i den pågældende sag. Københavns byrets 
kendelse blev den 30. september 2019 stadfæstet ved Østre landsret. Det er uvist hvornår Højesteret er klar 
med deres afgørelse i sagen. 

Sikkerhed i fokus 
Tilbage i 2017 og 2018 skærpede DK Hostmaster kontrollen af identiteten på dem, der har retten til et 
domænenavn. Det betød, at antallet af fupbutikker på danske domænenavne blev reduceret markant. 
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I 2020 lancerede DK Hostmaster sammen med en række andre aktører initiativet sikkerpånettet.dk. 
Sikkerpånettet.dk har fokus på at styrke sikkerheden i anvendelsen af hjemmesider og e-mailservere. 

Siden lanceringen er sikkerpånettet.dk blevet brugt til at teste anvendelsen af sikkerhedsteknologier mere 
end 85.000 gange, når det kommer til test af hjemmeside og mere end 20.000 gange, når det kommer til test 
af e-mail servere. 

Målet er, at de mange anvendelser til test konverteres til en højere anvendelse af de sikkerhedsteknologier, 
som der testes for. 

I 2021 vil DK Hostmaster invitere til dialog med de deltagende parter om den videre udvikling af løsningen 
og diskussion af resultaterne. 

SIKKERPÅNETTET.DK 

rata«  Antal teers et ktenenesiier "ra=r,  arrea,tets d mersmtere amai test al tetandeteet 
akkumuleret akkumuleret akkumuesel 
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Ledelse 
Foreningen DIFO og aktieselskabet DK Hostmaster har sammenfaldende bestyrelser og formandskab. Det 
sikrer samarbejdet og koordinationen mellem foreningen og datterselskabet. 

Bestyrelsen var på valg på generalforsamlingen i 2020 og blev sammensat således: 

For private brugere: 

• Henrik Udsen (formand), professor, dr. jur, Københavns Universitet 
• Anette Høyrup, seniorjurist, Forbrugerrådet Tænk 
• Dennis D. Jørgensen, formand, DKUUG 

For professionelle brugere: 

• Peter Bredgaard (næstformand), Direktør 
• Claus Hjorting, Functional Lead, Fintech Legal, Danske Bank 
• Tom Togsverd, Selvstændig management konsulent 

rtr 
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For leverandører: 

• Allan Christiansen, direktør 
• Mette Lundberg, politisk direktør, ITB 
• Christian Hannibal 

Ledelsen i selskaberne udgøres af den administrerende direktør, Jakob Truelsen, sammen med en 
ledergruppe med chefer for de fire afdelinger økonomi, jura, kundeservice og drift. 

DIFOs medlemmer 
Medlemskredsen i DIFO udgøres af følgende organisationer og foreninger. 

• Advokatsamfundet 
• Danske Advokater 
• Danske Medier 
• Dansk Energi 
• Dansk Erhverv 
• Dansk Industri / DI DIGITAL 
• Dansk IT 
ø DK-registrar (Brancheforeningen for danske domæneregistratorer) 
• DKUUG (Dansk UNIX-system Bruger Gruppe) 
• E-mærket 
ø Finans Danmark 
• Forbrugerrådet TÆNK 
ø FDA (Forenede Danske Antenneanlæg) 
• Horesta 
• IBFO (Internet Branchens Fælles Organisation) 
• IT-Branchen 
• Rettighedsalliancen 

Tvister 
DK Hosmaster er ikke involveret i tvister, der kan påvirke virksomhedens økonomiske resultat. 

Begivenheder efter balancedagen 
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke 
selskabets finansielle stilling. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

2020 2019 
DKK DKK 

58.503.520 58.138.705 

1.075.506 1.298.177 

-6.518.533 -6.482.166 

-25.547.147 -25.712.507 

27.513.346 27.242.209 

-22.482.768 -22.780.777 

-4.759.316 -5.427.448 

271.262 -966.016 

2.720.458 1.335.902 

-29.053 -121.876 

2.962.667 248.010 

187.000 -65.000 

3.149.667 183.010 

3.149.667 183.010 

3.149.667 183.010 

Note 

Nettoomsætning 

Andre driftsindtægter 

Gebyr Dansk Internet Forum - DIFO 

Andre eksterne omkostninger 

Bruttoresultat 

Personaleomkostninger 1 

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver 2 

Resultat før finansielle poster 

Finansielle indtægter 3 

Finansielle omkostninger 

Resultat før skat 

Skat af årets resultat 4 

Årets resultat 

Resultatdisponering 

Forslag til resultatdisponering 

Overført resultat 
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Balance 31. december 

Aktiver 

Udviklingsprojekter 

Note 2020 2019 

 

DKK 

8.300.940 

DKK 

4.124.730 

Immaterielle anlægsaktiver 5 8.300.940 4.124.730 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

 

1.669.698 1.576.858 

Materielle anlægsaktiver 6 1.669.698 1.576.858 

Andre tilgodehavender 

 

1.172.576 1.151.354 

Finansielle anlægsaktiver 7 1.172.576 1.151.354 

Anlægsaktiver 

 

11.143.214 6.852.942 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 

 

6.277.323 6.734.773 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 

 

1.592.090 2.906.519 

Udskudt skatteaktiv 

 

1.980.000 1.793.000 

Selskabsskat 

 

265.321 12.641 

Periodeafgrænsningsposter 

 

1.573.842 1.252.655 

Tilgodehavender 

 

11.688.576 12.699.588 

Værdipapirer 

 

45.885.519 0 

Likvide beholdninger 

 

8.482.445 55.153.748 

Omsætningsaktiver 

 

66.056.540 67.853.336 

Aktiver 

 

77.199.754 74.706.278 
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Balance 31. december 

Passiver 

Selskabskapital 

Reserve for udviklingsomkostninger 

Overført resultat 

Egenkapital 

Anden gæld 

Note 2020 2019 

 

DKK 

500.000 

6.474.733 

22.435.443 

DKK 

500.000 

3.217.289 

22.543.220 

29.410.176 26.260.509 

0 788.595 

Langfristede gældsforpligtelser 8 0 788.595 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 

 

5.387.367 8.834.644 

Anden gæld 8 6.888.483 3.986.059 

Periodeafgrænsningsposter 

 

35.513.728 34.836.471 

Kortfristede gældsforpligtelser 

 

47.789.578 47.657.174 

Gældsforpligtelser 

 

47.789.578 48.445.769 

Passiver 

 

77.199.754 74.706.278 

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 9 

  

Nærtstående parter 10 

  

Anvendt regnskabspraksis 11 
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Egenkapitalopgørelse 

Selskabskapital 
DKK 

Reserve for 

udviklings-

 

omkostninger Overført resultat 
DKK DKK 

I alt 
DKK 

Egenkapital 1. januar 500.000 3.217.289 22.543.220 26.260.509 

Årets udviklingsomkostninger 0 6.374.653 -6.374.653 0 

Årets af- og nedskrivning 0 -3.117.209 3.117.209 0 

Årets resultat 0 0 3.149.667 3.149.667 

Egenkapital 31. december 500.000 6.474.733 22.435.443 29.410.176 
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Noter til årsregnskabet 

 

Personaleomkostninger 

2020 2019 
DKK DKK 

 

Lønninger 21.015.169 21.204.876 

 

Pensioner 1.256.544 1.311.746 

 

Andre omkostninger til social sikring 211.055 264.155 

  

22.482.768 22.780.777 

 

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 34 37 

2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle 
anlægsaktiver 

   

Afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver 3.996.422 4.412.721 

 

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver 762.894 1.014.727 

  

4.759.316 5.427.448 

3 Finansielle indtægter 

   

Andre finansielle indtægter 1.334.913 291.653 

 

Kursreguleringer værdipapirer 1.385.545 1.044.249 

  

2.720.458 1.335.902 

 

Posten "Kursreguleringer værdipapirer" indeholder ikke realiseret kursgevinst på DKK 1.421.853. 

 

4 Skat af årets resultat 

   

Årets aktuelle skat 0 0 

 

Årets udskudte skat -187.000 65.000 

  

-187.000 65.000 
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Noter til årsregnskabet 

5 Immaterielle anlægsaktiver 
Udviklings-

projekter 
DKK 

Kostpris 1. januar 25.772.684 

Tilgang i årets løb 8.172.632 

Afgang i årets løb 0 

Overførsler i årets løb 0 

Kostpris 31. december 33.945.316 

Ned- og afskrivninger 1. januar 21.647.954 

Årets afskrivninger 3.996.422 

Årets afskrivninger på afhændede aktiver 0 

Overførsler i årets løb 0 

Ned- og afskrivninger 31. december 25.644.376 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 8.300.940 

Udviklingsprojekterne omfatter rammeværket til et nyt ERP-system samt de integrationskomponenter, der er 

udviklet omkring dette, for at sikre sammenhæng med DK Hostmasters portaler. Løsningerne er nødvendige for 

virksomhedens fremtidige drift og bidrager til skabelse af den platform, som DK Hostmasters virksomhed skal 

drives på i fremtiden. 
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Noter til årsregnskabet 

6 Materielle anlægsaktiver 

 

Andre anlæg, 
driftsmateriel og 

inventar 
DKK 

Kostpris 1. januar 16.849.555 

Tilgang i årets løb 855.734 

Afgang i årets løb -4.199.678 

Kostpris 31. december 13.505.611 

Opskrivninger 1. januar 0 

Opskrivninger 31. december 0 

Ned- og afskrivninger 1. januar 15.272.697 

Årets afskrivninger 762.894 

Årets ned- og afskrivninger på afhændede aktiver -4.199.678 

Ned- og afskrivninger 31. december 11.835.913 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 1.669.698 

7 Finansielle anlægsaktiver 

 

Andre tilgodeha-
vender 

DKK 

Kostpris 1. januar 1.151.354 

Tilgang i årets løb 21.222 

Kostpris 31. december 1.172.576 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 1.172.576 
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Noter til årsregnskabet 

8 Langfristede gældsforpligtelser 

Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er 

indregnet under langfristede gældsforpligtelser. 

Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden: 

 

Anden gæld 

2020 2019 
DKK DKK 

 

Mellem 1 og 5 år 0 788.595 

 

Langfristet del 0 788.595 

 

Øvrig kortfristet gæld 6.888.483 3.986.059 

  

6.888.483 4.774.654 

9 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 

   

Leje- og leasingforpligtelser 

   

Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige 

leasingydelser: 

   

Inden for 1 år 101.820 80.040 

 

Mellem 1 og 5 år 239.071 0 

  

340.891 80.040 

 

Huslejeforpligtelse Copenhagen Towers 6.973.000 10.153.000 

10 Nærtstående parter 

Selskabet betaler gebyr til Dansk Internet Forum (DIFO). Gebyret androg i 2020 kr. 5 pr. domæne svarende til i 

alt t.kr. 6.519. 

DIFO anvender medarbejdere lønnet af DK Hostmaster A/S. Betaling herfor har i 2020 andraget t.kr. 2.185. 

Herudover betaler DIFO for DK Hostmasters kontorhold. Dette har i 2020 andraget t.kr. 938. 
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Noter til årsregnskabet 

n Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for DK Hostmaster A/S for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Generelt om indregning og måling 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere 
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af-
skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-
mæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Resultatopgørelsen 
Nettoomsætning 

Nettoomsætningen omfatter salg af såvel årsgebyrer og nyoprettelser samt registreringer m.m. 
Omsætningen indregnes efter faktureringsprincippet, dog således at årsgebyrer periodiseres. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, porto, klagenævn, it og administration 
i øvrigt. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger. 

Af- og nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver. 
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Noter til årsregnskabet 

n Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Andre driftsindtægter/-omkostninger 

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i for-

 

hold til selskabets hovedaktivitet, herunder bl.a. avance og tab ved salg af immaterielle og materielle 
anlægsaktiver. 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, kursregulering på værdipapirer, samt tillæg og 
godtgørelse under acontoskatteordningen. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i 
resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Skat af årets resultat 

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgø-
relsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan 
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

Balancen 
Immaterielle anlægsaktiver 

Udviklingsprojekterne, der indeholder udvikling af software måles til kostpris med fradrag af 
akkumulerede afskrivninger. Udviklingsprojekter afskrives linært over aktivets forventede brugstid, der er 
vurderet til 3 år. 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over 
aktivernes forventede brugstid, der udgør: 

It-materiel 3 år 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år 
Indretning af lejede lokaler 5 år 

Restværdierne for anlægsaktiverne er fastsat til nul. 

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt. 

pwc 23 

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: F
FQ

LP
-0

3U
W

7-
H

Y1
EJ

-0
3W

H
4-

AA
JD

1-
EM

PY
C



Noter til årsregnskabet 

n Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Nedskrivning af anlægsaktiver 

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, 
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. 

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. 

Finansielle anlægsaktiver 

Finansielle anlægsaktiver omfatter huslejedepositum. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket 
normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger ved-
rørende efterfølgende regnskabsår. 

Værdipapirer 

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter obligationer, investeringsbeviser og aktier 
handlet på et reguleret marked. Værdipapirerne måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien op-
gøres på grundlag af den senest noterede salgskurs. 

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabs-
mæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse 
af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 

Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udlig-
ning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme 
juridiske skatteenhed. 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil 
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som 
følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte 
skat vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen. 
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Noter til årsregnskabet 

n Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets 
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte aconto-
skatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansiel-
le poster. 

Finansielle gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter 
i de efterfølgende regnskabsår. 

Hoved- og nøgletal 

Forklaring af nøgletal 

Afkastningsgrad Resultat før finansielle poster x roo 
Samlede aktiver 

Soliditetsgrad Egenkapital ultimo x roo 
Samlede aktiver ultimo 

Forrentning af egenkapital Ordinært resultat efter skat x roo 
Gennemsnitlig egenkapital 

Anlægsaktiver i forhold til egenkapital Anlægsaktiver 
Egenkapital 
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Kundemåling Touchpoint 2021
Selvbetjening, Telefonisk kundeservice og Website

Bilag 5



Touchpointmålinger 2021

Dataindsamling
Selvbetjening: Email 4 gange/år.
Telefonisk kundeservice: SMS 1 gang/år
Website: 4 gange/år.

Antal svar

Selvbetjening: 
Q1.21: 638
Q2.21: 640
Q3.20: 638
Q4.20: 752

Telefonisk kundeservice: 
2021: 390

Website:
Q1.21: 396
Q2.21: 572
Q3.20: 582
Q4.20: 323 

Introduktion



Overordnet vurdering af DK Hostmasters selvbetjeningsfunktion (gennemsnit) Vurdering af specifik selvbetjeningsfunktion (gennemsnit)

Selvbetjening: Overordnet og specifik vurdering

 Hver respondent har vurderet op til tre selvbetjeningsfunktioner

 De sidste fire spm. stilles kun til respondenter, der har svaret under 7 på spørgsmålet "Jeg
er alt i alt tilfreds med oplevelsen ifm. selvbetjeningen"



Overordnet vurdering af DK Hostmasters telefoniske kunderservice (gns.) Uddybet vurdering af DK Hostmasters telefoniske kunderservice (gns.)

Telefonisk kundeservice: Overordnet og uddybet vurdering



Forsøgte du at anvende vores selvbejening, inden du ringede til os?

Hvad er den primære årsag til, at du efterføgende kontaktede os telefonisk?

Hvad er den primære årsag til, at du ikke forsøgte at anvende vores 
selvbetjening?

Telefonisk kundeservice: Selvbetjening forsøgt



Overordnet vurdering af DK Hostmasters website (gennemsnit)

Website: Overordnet vurdering



Hvor ofte besøger du dk-hostmaster.dk? Hvad er formålet med dit besøg på dk-hostmaster.dk i dag?

Website: Besøgsfrekvens og besøgsformål



Kundemåling forhandlere 2021
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Forhandlermåling 2021

Deltagere
143 inviterede
38 svar
27%

Dataindsamling 6. april – 29. april

Forklaringsgrad 92%

 Svarprocent lidt lavere end i 2020 (30%)
 Fortsat rigtig god forklaringsgrad – skal gerne være over 60% (siger noget om, 

hvor godt spørgeskemaet forklarer tilfredsheden)

Introduktion



AnalysemodelProdukter/services

Samarbejde med DKHM

Forhandlerportal

Kundechef

Forhandler-kontakt

Forhandlermøder

Fakturering og betaling

Tilfredshed

 Mål indikator

 Indsatsområder

EPP

Analysemodel



Tilfredshed

Image

Samarbejde i.f.h.t. tidligere år

Tilfredshed & Image X DK/Ikke DK - 2021 Tilfredshed & Image X DK/Ikke DK - 2020

Målindikatorer

 Tenderer til tilbagegang i tilfredshed og image

 32% angiver at samarbejdet er blevet sværere i
forhold til tidligere år

 NB: Forskelle i gennemsnit på over 1,7 er
statistisk signifikante



Indsatsområder x EffektprofilerEffekt på loyalitet (i %) x Effektprofiler

Effektprofiler

Med effektmodellen kan forhandlerne indeles i nogle primære effektprofiler afhængig af hvilke forhold, som er vigtige for dem.

Neden for til venstre kan du se de 2 effektprofiler benævnt "Gule" (16 forhandlere) og "Blå" (22 forhandlere) og deres karakteristika i.f.h.t. indsatsområderne. Til 
højre fremgår de 2 profilers vurdering af indsatsområderne.



Målindikatorer x Effektprofiler Land x Effektprofiler

Effektprofiler X Målindikatorer & Land



Indsatsområder Effekt på loyalitet (i %)

Note: Forhandlerkontakt og Forhandlermøder var ikke med i 
effektmodellen i 2020 da der var for få besvarelser på disse 
spørgsmål.

Vurdering og effekt
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Maj 2021 

Brugerundersøgelser 2021 

Registranter 

Om brugerundersøgelsen for registranter 
Brugertilfredsheden måles som en punktmåling umiddelbart efter, at brugeren har været i  
kontakt med vores kundeservice.  
Der måles 4 gange om året på tilfredsheden med selvbetjeningsløsningen og hjemmesiden. Og i 
april måned gennemføres en større måling af tilfredsheden af telefonbetjeningen. 

Overordnet tilfredshed med selvbetjeningsløsningen. 
Den overordnede tilfredshed med selvbetjeningen er målt til mellem 8,6 og 8,8 i de fire målinger. 
Det er meget tilfredsstillende. 

De fire øvrige punkter, der er nævnt i oversigten herunder, er målinger, der alene er udført for de 
respondenter, der har svaret under 7 i tilfredshed. Inputtet på disse fire punkter er vigtigt input 
til DK Hostmasters arbejde med forbedringer på selvbetjeningsportalen. 

Det er DK Hostmasters målsætning fortsat at løfte niveauet, hvilket skal ske gennem løbende 
tilpasning af selvbetjeningsløsningen.  

I 2021 lanceres muligheden for, at en bruger kan lade sig håndtere direkte af en forhandler. Det 
skal på det tidspunkt indeholdes i fremtidige målinger af tilfredshed. 
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Overordnet tilfredshed med telefonbetjening 
Overordnet set er resultatet af dette ikke tilfredsstillende. Dette på trods af, at tallene er på et 
acceptabelt niveau. Det skal ses i lyset af, at det er DK Hostmasters ambition, at DK 
Hostmasters kunder skal modtage den bedst mulige service. 
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Svaret på dette skal søges i, at for mange brugere har oplevet det svært at komme igennem til 
DK Hostmaster. 

Den nye forhandlermodel vil bidrage til at reducere antallet af opkald til DK Hostmaster, hvilket 
vil betyde, at svartiden bliver hurtigere for dem, der fremadrettet kontakter DK Hostmaster. 
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Når brugere af kundeservice er kommet igennem til en kundeservicemedarbejder, fremgår det 
af undersøgelsen, at de er tilfredse med den service, der leveres.  

Dette er tilfredsstillende og skal fremover fastholdes. 

Overordnet tilfredshed med hjemmesiden 

I tillæg til målingen af tilfredshed med selvbetjeningsløsningen måles også tilfredsheden med 
hjemmesiden. 

Grundlæggende er der god tilfredshed med hjemmesiden og de elementer, der findes på den. 
Det er dog planen fremover at tilpasse siden endnu mere til mobile enheder. 
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Afsluttende kommentarer 
Den generelle tilfredshed med selvbetjeningsløsningen, hjemmesiden samt den telefoniske 
kundeservice er generelt tilfredsstillende. 

DK Hostmaster vil fortsat arbejde med at kunne besvare henvendelser hurtigere, så 
tilfredsheden også på dette punkt kan øges. Det er i tillæg til dette også et indsatsområde at 
arbejde med de tiltag, der kan bidrage til at reducere antallet af henvendelser til kundeservice i 
det hele taget, ved at fjerne årsagen til at brugere kontakter DK Hostmaster. 

Registratorer / forhandlere 

Om registratorundersøgelsen 
Der er til undersøgelsen et utilfredsstillende antal registratorer, der har besvaret undersøgelsen, 
og der er i forhold til undersøgelsen sidste år tale om en tilbagegang i svarprocent. 

143 forhandlere var inviteret til undersøgelsen, og kun 38 besvarede spørgeskemaet, hvilket 
giver en svarprocent på 27%, hvilket er et fald i forhold til året før. 

Vi ved, at vores forhandlere modtager mange af den slags undersøgelser, og at belastningen i 
relation til det er stigende. Det betyder, at vi i 2021 vil overveje, hvordan vi fremadrettet 
gennemfører disse undersøgelser. 

Overordnet tilfredshed blandt registratorer 
I 2021-målingen er denne tilfredshed målt til 6,6. Det er et fald efter flere år med stigninger i 
tilfredsheden. 

Vi har været i dialog med flere forhandlere om dette. I 2020 var det forventningen, at DK 
Hostmaster skulle levere en stor systemopdatering. Denne er af tekniske grunde af flere 
omgange blevet udskudt. Det er vores vurdering, at dette er den helt afgørende forklarende 
faktor for faldet i tilfredsheden. 

Vores plan for udbedring af dette er klar. Det er først og fremmest at få leveret 
systemopdateringen og dernæst arbejde videre med de forhold, som kan øge forhandlernes 
effektivitet i DK Hostmasters systemer. 
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Samarbejde 
I undersøgelsen for 2021 har vi eksplicit spurgt, hvordan oplevelsen er i forhold til at samarbejde 
med DK Hostmaster, og hvordan dette udvikler sig. 

Det fremgår af undersøgelsen, at der er en bevægelse henimod, at det er blevet sværere at 
samarbejde med DK Hostmaster, selv om de fleste dog oplever, at det er uændret. Det er vores 
opfattelse, at dette også skyldes den fokusering, der har været og skal være i DK Hostmaster 
på at få leveret den store systemopdatering. Det betyder, at der ikke har været fokus på at 
gennemføre mindre opdateringer og forbedringer for forhandlerne.  

Når systemopdateringen er leveret, vil vi fortsat have fokus på dette. 
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Indsatsområder 

I undersøgelsen spørges der til en række forskellige indsatsområder, som registratorerne alle 
bruger i forhold til samspillet med DK Hostmaster. 

Den faldende tilfredshed ses også i dette billede, hvor specielt Forhandlerportalen samt EPP 
skiller sig ud på den tekniske side. Ligeledes ligger forhandlermøderne lavt. I 2020 har disse 
alene handlet om systemopdateringen, hvilket har gjort, at der ikke har været diskuteret andre 
emner. Det er dog også vores vurdering, at den elektroniske afvikling af alle forhandlermøder 
kan have bidraget til dette. 

Forhandlerportalen har ikke været i fokus de sidste år, men vil komme det igen, når Streamline 
projektet er gennemført. 

Afsluttende kommentarer 
Det er bekymrende, at antallet af respondenter i undersøgelsen er faldende, og det betyder, at 
vi må overveje nye muligheder for at indsamle denne slags informationer.  

Overordnet set er undersøgelsens resultater ikke tilfredsstillende, men vi mener at kende 
hovedårsagerne til dette og holder derfor fast i den plan, vi har lagt om at levere den store 
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systemopdatering og derefter sætte fokus på de forbedringer, der er nødvendige for igen at 
drive tilfredsheden fremad. 

København den 24. maj 2021 

Jakob Bring Truelsen 
Adm. direktør 
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Place and date: For the issuing office:
London, 31 July 2019 DNV GL - Business Assurance

4th Floor, Vivo Building, 30 Stamford 
Street, London, SE1 9LQ, United Kingdom

Erie Koek
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance UK Limited, 4th Floor, Vivo Building, 30 Stamford Street, London, SE1 9LQ, United Kingdom.
TEL:+44(0) 203 816 4000. www.dnvgl.co.uk/assurance

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificate No:
158428-2014-AIS-DEN-UKAS

Initial certification date:
07 October 2010

Valid:
07 October 2019 - 07 October 2022

This is to certify that the management system of

DK Hostmaster A/S
Ørestads Boulevard 108, 11. sal, 2300, København S, Denmark

has been found to conform to the Information Security Management System 
standard:
ISO/IEC 27001:2013

This certificate is valid for the following scope:
Information safety in relation to themanaging of the top level domain ".dk" -
in accordance with the Statement of Applicability, dated 25th of March 2019.
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Overdragelsesplan ved kommende 
administratorskift 
Det fremgår af § 17 i bekendtgørelse om internetdomænet .dk, at administrator hvert år inden 
den 31. maj skal indsende en overdragelsesplan til Erhvervsstyrelsen. Indholdet af 
overdragelsesplanen beskrives således i § 17, stk. 1: 

”Administrator skal udarbejde en plan, der viser, at overdragelse af administrationen 
til en eventuel ny administrator kan ske uden væsentlige gener for brugerne. Planen 
skal opdateres mindst en gang årligt. Planen skal som minimum indeholde: 

• Opstilling af succeskriterier for administratorskiftet.
• Fase- og tidsplan for administratorskiftet.
• En angivelse af risikoen for funktionsstop og i den forbindelse hvilke funktioner, der i

givet fald vil blive berørt heraf.
• Nødplan til afhjælpning af utilsigtede følger.
• Eventuelle følger som administratorskiftet vil medføre for registranter og eventuelle

registratorer.
• Samarbejdsproces med den kommende administrator.
• Plan for håndtering af eventuelle forsinkelser i overtagelsesprocessen.”

Nedenfor redegør DIFO for sine overvejelser og analyser vedrørende ovennævnte punkter tillige 
med en yderligere generel risikoanalyse. 

Ad. 1. Opstilling af succeskriterier for administratorskiftet 

Det overordnede succeskriterium for overgangen er, at brugerne ikke eller kun i ringe grad 
oplever gener som følge heraf, herunder særligt: 

• At navneservicen er tilgængelig uden afbrydelse, uanset overgangen.
• At samtlige data, uden tab vedrørende domæner og registranter, kan overføres til den

nye administrator.
• At brugerne modtager fyldestgørende information om ændringer i kontakten med

administrator.

Ad. 2. Fase- og tidsplan for administratorskiftet 

Et administratorskift vil omfatte følgende overordnede faser: 

• Afklaring af, hvorvidt den nye administrator vil videreføre det eksisterende system eller
etablere et nyt system.

• Hvis det eksisterende system videreføres, skal den nye administrator uddannes i dette
system, og systemet skal forberedes til den eller de test, som følger af de
udbudsbetingelser eller tilladelsesvilkår, som gælder på tidspunktet for
administratorskift.
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• Hvis det eksisterende system ikke videreføres, skal overførslen af data, kundeforhold mv.
til den nye administrators system forberedes, testes og gennemføres.

En tidsplan for overdragelsen vil navnlig afhænge af, hvorvidt den nye administrator ønsker at 
videreføre DIFO’s system og kan derfor ikke – for nuværende – fastlægges entydigt, men 
afhænger af en konkret vurdering. 

Ad. 3. En angivelse af risikoen for funktionsstop og i den forbindelse hvilke funktioner, der i 
givet fald vil blive berørt heraf 

Navneservice: 

Hvis den nye administrator vælger at afvikle sin drift på grundlag af det eksisterende udstyr, vil 
det eksisterende driftsmiljø kunne fortsætte uforstyrret af overdragelsen.  

Vælger den nye administrator at lægge sin administration over på eget udstyr, vil en uforstyrret 
drift kunne opnås, såfremt udstyret overholder følgende tekniske krav: 

• Der skal være opbygget, implementeret og testet et registreringssystem, som kan
håndtere registrering af ca. 1,33 million domænenavne med tilhørende attributter.

• Registreringssystemet skal kunne konvertere en tekstfil (ISO 8859-1) indeholdende
nuværende data for og om allerede registrerede domænenavne således, at
domænenavnene så at sige vil blive nyoprettet, f.eks. i et EPP-miljø eller lignende.

Under disse forudsætninger vil navneservice kunne fortsætte upåvirket af overgangen, men på 
grund af internettets DNS-opbygning med caching af navneserveropslag, bør opdateringer, 
som f.eks. redelegeringer, forhindres i en periode på ca. to døgn. 

Ændringer af navnedatabasen mv.: 

Overgangen af domænesystemet og domæneadministrationen til en ny administrator må 
forventes at kræve et servicevindue på et til to døgn afhængig af den valgte løsning. I disse et 
til to døgn vil navnedatabasen ikke kunne opdateres. Selve domænesystemet (DNS) vil derimod 
ikke være påvirket. Hvis den nye administrator viderefører de eksisterende systemer fuldt ud, 
vil et servicevindue formentlig kunne undgås. 

Fysisk administration: 

En overførsel af den fysiske administration til en ny administrator må forventes at medføre, at 
administrationen i et til to døgn vil være lukket for henvendelser. 

Ad. 4. Nødplan til afhjælpning af utilsigtede følger 

Hvis den nye administrator vælger at videreføre DIFO’s eksisterende systemer, opstår der ikke, 
som følge af overgangen, særlige risici for nedbrud mv. Eksisterende sikkerhedssystemer (fail-
over, backup mv.) forbliver i kraft. Såfremt der efter overgangen sker nedbrud el. lign., vil DIFO 
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ikke kunne afhjælpe disse, da DIFO i dette scenarie har afgivet sine systemer mv. til den nye 
administrator. 

Vælger den nye administrator at etablere nye systemer eller at flytte administrationen til et 
andet eksisterende system, vil DIFO opretholde sit system, indtil en succesfuld teknisk 
overgang til den nye administrators system har fundet sted. DIFO’s system vil kunne fortsætte i 
drift, indtil overgangen sker – også i tilfælde, hvor overgangen måtte blive forsinket som følge 
af tekniske problemer. Indtil DIFO’s system er nedlagt, vil DIFO endvidere kunne tage 
administrationen tilbage i tilfælde af nedbrud hos den nye administrator.  

Når overgangen til den nye administrator endeligt er sket, vil muligheden for at afhjælpe fejl mv. 
bero på den nye administrators systemer og procedurer. 

Ad. 5. Eventuelle følger, som administratorskiftet vil medføre, for registranter og eventuelle 
registratorer 

Hvis en ny administrator viderefører DIFO’s tekniske system, medarbejdere og 
administrationsmodel, forventes der ikke at opstå følger af betydning for brugerne. 

Vælger administrator at opbygge et nyt teknisk system, eller at overføre administrationen af 
.dk-domænet til et eksisterende system hos administrator, kan der opstå gener for brugere. 
Karakteren og omfanget af disse gener afhænger af den nye administrators beslutninger om 
det fremtidige administrationssystem. Særlige forhold vedrørende en ny administrators system 
må beskrives i den nye administrators plan for overtagelsen. 

Ønsker den nye administrator at ændre administrationsmodellen til en meget anderledes 
model, må den nye administrator efter overtagelsen af administrationen udarbejde nye 
forretningsbetingelser, afholde høring over disse forretningsbetingelser og, såfremt resultatet 
af høringen giver grundlag for det, ændre de gældende forretningsbetingelser. Den nye 
administrator må samtidig håndtere brugerhenvendelser vedrørende ændringen af 
administrationsmodellen og etablere et system for gennemførelse af de ændringer af forholdet 
til brugerne, som den nye administrationsmodel giver anledning til, jf. i det hele nedenstående 
uddybende analyse af risici ved administratorskift. 

DIFO leverer i dag en række andre services som f.eks. sikkerpånettet.dk og heledanmarks.dk 
som en ny administrator givet ikke ønsker at videreføre. Det er ikke DIFOs vurdering at dette 
stå i vejen for et administratorskifte. 

Ad. 6. Samarbejdsproces med den kommende administrator 

DIFO vil i forbindelse med overgangen af administrationen af .dk til en ny administrator tage 
kontakt med den nye administrator for at tilrettelægge overgangen. DIFO vil herunder tage 
initiativ til, at der  

• fastlægges en tidsplan for overdragelsen,
• tages stilling til i hvilket omfang den nye administrator ønsker at overtage maskinel,

programmel eller andet fra DIFO,
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• lægges en detaljeret plan for DIFO’s og den nye administrators roller og ansvar i
forbindelse med overdragelsen.

Indholdet af tidsplan mv. vil afhænge af den nye administrators valg med hensyn til 
udformningen af den fremtidige administrationsmodel. 

I overensstemmelse med tilladelsesvilkårene vil DIFO tilbyde den nye administrator at overtage 
DIFO’s maskinel, programmel og lignende til bogført værdi. Bliver en sådan overdragelse aktuel, 
vil DIFO ligeledes stille al den programdokumentation, der findes vedrørende standardiseret 
programmel, til rådighed for den nye administrator.  

På nuværende tidspunkt indebærer dette følgende standardprogrampakker vedrørende selve 
DNS-funktionaliteten: 

• Alle data til brug for opbygning af zonen for .dk findes i en central database.
• På den enkelte navneserver findes enten programmet BIND fra Internet Systems

Consortium, www.isc.org, eller det tilsvarende program NSD (Name Server Daemon) fra
NLnetlabs , www.nlnetlabs.nl, og Knot fra CZ Nic labs til behandling af DNS-
forespørgsler.

• Kommunikationen mellem de interne processer og den primære navneserver foregår ved
hjælp af automatiske gennemløb af diverse joblister (cronjob), som på skift og ca. hver
time døgnet rundt aktiverer det relevante programmel. Al progammel – på nær nogle få
open source hjælpeprogrammer – er selvudviklet og afvikles i programmeringssproget
PERL.

Databehandling hos DK Hostmaster foregår grundlæggende på fire måder: 

• Selvbetjeningen: DK Hostmasters selvbetjening er opbygget i HTML med en
bagvedliggende web applikation. I selvbetjeningsløsningen kan brugerne løse alle
relevante opgaver i forhold til eget domæne. Selvbetjeningsløsningen er af
sikkerhedsmæssige grunde adskilt fra DK Hostmasters hjemmeside og kræver et særligt
login fra brugeren.

• Forhandlerportal: En portal kun til brug for DK Hostmasters forhandlere. Her kan en lang
række operationer gennemføres. Typisk de samme operationer som også kan
gennemføres gennem EPP interfacet (omtales senere)

• EPP interface for registratorer: En udsnit af registratorerne anvender et elektronisk
interface til at udveksle informationer med DK Hostmaster. Anvendelsen af dette
interface kræver, at der er indgået en registratoraftale med DK Hostmaster. Interfacet er
i 2017 opdateret og kan alene tilgås af registratorer fra en godkendt white-listing af ip-
numre. Disse informationer skal overgå til ny part i tilfælde af DK Hostmasters ophør
som administrator.

• E-mail: DK Hostmaster modtager og behandler mange e-mails. Alle e-mails bliver som
udgangspunkt samlet op i en fælles historikfil, hvorfra man efterfølgende kan lave
udtræk til brug for henholdsvis administration og nyoprettelse af domænenavne i
databasen for registrerede domænenavne. Hvis en e-mail ankommer til den symbolske
postkasse ”hostmaster@dk-hostmaster.dk”, bliver den betragtet som en ansøgning om
et domænenavn. E-mailen bliver syntakstjekket af et PERL-program, og hvis tjekket er
positivt, registreres domænenavnet og dets tilhørende attributter i den centrale Oracle-

http://www.nlnetlabs.nl/
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database. Kommunikationen mellem e-mail-program og Oracle-database foregår igen i 
et egenudviklet PERL-miljø. Alle andre e-mails bliver videreformidlet til det 
administrative personale. De administrative rutiner er ligeledes udviklet i PERL. 

• Identitetskontrol af udenlandske registranter. I forbindelse med ansøgning om et .dk
domæne fra en udenlandsk kunde, foretages der en risikovurdering af registranten
baseret på de informationer der er oplyst ved ansøgningen. På baggrund af dette
fastlægges det, om registranten yderligere skal dokumentere sin identitet. Er det
tilfældet sker dette igennem en tredjepartsløsning hvori al sagsbehandling sker. (VISMA
ADOO)

Transaktioner i økonomiafdelingen er baseret på en Axapta-løsning (Microsoft Dynamics AX), 
kombineret med forskellige systemer til online-kommunikation med DK Hostmasters bank- 
eller DIBS-forbindelse.  

Den nye administrator vil kunne overtage de nævnte systemer mv. Såfremt den nye 
administrator ønsker at anvende en anden løsning, må data overføres fra de eksisterende 
systemer til den nye administrators system. Tilrettelæggelsen heraf afhænger af de løsninger, 
som den nye administrator vælger og må beskrives i den nye administrators overtagelsesplan. 

I relation til alt særligt udviklet programmel vil DK Hostmaster have frembragt dokumentation i 
overensstemmelse med almindelig god praksis for programudvikling. Også denne 
dokumentation vil blive stillet til rådighed for den nye administrator. 

Uanset hvilken teknisk eller forretningsmæssig løsning den nye administrator vælger som 
grundlag for sin overtagelse af driften, vil DIFO, i en passende periode og mod betaling, stille sin 
ekspertise til rådighed for den nye administrator.  

Konsulentrådgivningen vil blive ydet efter timebetaling hos DIFO’s teknikere til en timepris, som 
ikke overstiger det sædvanlige honorar på markedet for tilsvarende ydelser. Adgangen til at 
benytte denne konsulentrådgivning vil være betinget af, at den nye administrator påtager sig 
ikke at søge at ansætte de pågældende medarbejdere hos DK Hostmaster før deres eventuelle 
overgang til den nye administrator. Ønsker den nye administrator at gøre brug af denne 
mulighed, må der mellem DIFO og den nye administrator træffes nærmere aftale om omfanget 
af den ønskede konsulentrådgivning. 

Hvis den kommende administrator afstår fra at overtage det eksisterende driftsmiljø, ser DIFO 
sin rolle i en overdragelsesforretning som rent vejledende. DIFO vil i en sådan situation – 
vederlagsfrit – afgive alle de oplysninger, der er nødvendige for at sætte den nye administrator 
i stand til at kunne læse de driftsdata, der spiller den afgørende rolle for DNS-administrationen, 
jf. nedenfor. Da ansvaret for, at de interne og eksterne processer til drift af et top level-
domæne er til stede og er funktionelle i et sådant scenarie, påhviler den kommende 
administrator, forudsættes DIFO ikke at spille nogen aktiv rolle i forbindelse med den tekniske 
implementering af den tekniske drift hos den nye administrator. 

DIFO vil i alle tilfælde stille følgende driftsdata til rådighed for den kommende administrator 
ved overdragelsen: 
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• Liste over alle registrerede domænenavne under .dk med tilhørende attributter, herunder
data om (a) registranter, (b) fuldmægtige, (c) betalere og (d) tilhørende
navneserveroplysninger.

• Liste over alle navneservere og eventuelle glue-records, som optræder i zonen for .dk.
• En fil med op til fem år gamle historiske data for alle registrerede domænenavne.
• En fil med op til fem år gamle historiske data om registranter, fuldmægtige og betalere.

Alle data leveres på særskilte CD-rom-diske og i et alment læsbart format (pt. ISO-8859-1). 

Ad. 7. Plan for håndtering af eventuelle forsinkelser i overdragelsesprocessen 

I forbindelse med udarbejdelsen af en tidsplan for overdragelsen må der indlægges passende 
buffere, så forsinkelser ikke påvirker overdragelsen negativt.  

DIFO vil sikre, at der er adgang til at trække på egnede teknikere og eksterne konsulenter 
således, at eventuelle forsinkelser kan søges indhentet. Om nødvendigt vil DIFO endvidere 
træffe aftale om ekstraordinært overarbejde med medarbejdere hos DIFO og DK Hostmaster. 
Såfremt en forsinkelse ikke skyldes DIFO’s forhold, forudsætter DIFO, at den nye administration 
må søge forsinkelsen afhjulpet. 

Generel risikoanalyse 

Skift af aftaler 

DIFO finder, at en af de største risici ved et administratorskift er det rent aftalemæssige skift. 
Man kan forestille sig, at skiftet i forbindelse med en overgang til et shared registry vil have stor 
kompleksitet, da administratoren skal kontakte registranterne og give dem besked om, at de nu 
efterfølgende selv skal finde en ny registrator at indgå aftale med. Det kan forudses, at 
registranter, der egentlig gerne vil videreføre deres registrering, ikke får dette arrangeret, fordi 
de selv skal ud og finde en registrator med den konsekvens, at deres registrering går tabt. 

Grænseflader 

En anden risikofaktor i forbindelse med skift af administrator er, at det må forventes, at alle 
registratorer er nødt til at ændre deres grænseflader mod administrator. Der er således risiko 
for, at data går tabt eller forsinkes i overgangsperioden. 

Tekniske krav 

DIFO har tidligere beskrevet, at man ikke mener, at den tekniske del vil volde problemer, 
såfremt den nye administrator overholder følgende tekniske krav: 

• Der skal være opbygget, implementeret og testet et registreringssystem, som kan
håndtere registrering af ca. 1,3 millioner domænenavne med tilhørende attributter.

• Registreringssystemet skal kunne konvertere en tekstfil (ISO 8859-1) indeholdende
nuværende data for og om allerede registrerede domænenavne, således at
domænenavnene så at sige vil blive nyoprettet, f.eks. i et EPP-miljø eller lignende.
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• De benyttede servere har kapacitet til at håndtere alle de forskellige transaktioner, som
et skifte af ca. 1,3 millioner domænenavne samt ca. 1 million registreringsdata vil
medføre.

Det er vanskeligt at forudsige risici ved en ny administrators overtagelse, da man hverken 
kender dennes organisatoriske opbygning eller hvilke systemer, der påtænkes anvendt. 
Umiddelbart er den egentlige ”flytning” af databasen uproblematisk. Den nye administrator skal 
sammen med Erhvervsstyrelsen kontakte ICANN med henblik på at få redelegeret .dk-zonen. 
Sandsynligheden for fejl i forbindelse med flytning/etablering af databasen vurderes til at være 
lav. Risici ligger i den bagvedliggende kodning af databasen, som testes i et lukket system, 
hvorved evt. fejl kan rettes inden egentlig drift. Den agtpågivende administrator bør derfor ikke 
idriftsætte et uafprøvet system.  

Skift af bagvedliggende administrationssystemer 

Ud fra DIFOs og DK Hostmasters erfaringer er der følgende systemområder, der skal have 
særlig opmærksomhed ved et administratorskift: 

• Igangværende transaktioner, som kan opdeles i bl.a.
• Redelering – en redelegering kan ske over flere dage. Hvis der foretages en redelegering i

de dage, hvor administratorskiftet sker, og registranten endnu ikke har nået at kvittere
for den nye udbyder, kan redelegeringen gå skævt, således at registranten står uden en
aktiv hjemmeside, e-mail mv.

o Registrering af nye domænenavne – dette bør ikke ske i overgangsperioden, som
det tidligere er beskrevet. Derfor bør adgangen til at ændre i databasen lukkes i
en periode på min. syv dage.

o Faktureringer – der er til stadighed en pulje af domænenavne, hvor
betalingsfristen er overskredet. DK Hostmaster udsender ved manglende betaling
en rykker sammen med en varsling af, at disse domænenavne vil blive
suspenderet, såfremt der ikke sker betaling af årsgebyret. Desuden er der en pulje
af suspenderede domænenavne, der afventer sletning, men stadig er mulige at få
genoprettet. I forbindelse med skift af administrator kan disse to grupper af
domænenavne gå tabt med den konsekvens, at de slettes og dermed frigives til
nyregistreringer. For de domænenavne, hvor registranten forholder sig passivt,
fordi vedkommende ikke ønsker en nyregistrering, er dette ikke et problem, men
der er en risiko for, at domænenavne, der er betalt i sidste øjeblik, ikke registreres
korrekt og dermed slettes.

• DNSSEC – i forbindelse med DNSSEC er det væsentligt, at der etableres et grænsesnit i
forbindelse med registrering af den nøgleansvarlige, samt at ICANN informeres om den
nye administrators DNSSEC.

Konklusion 

DIFO og DK Hostmaster finder, at de største risici er i overgangsfasen i forbindelse med skift af 
de forskellige procedurer, herunder især, men ikke begrænset til, ændringer i aftaleforhold. Det 
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tekniske skift kan testes og afprøves inden drift, og her vil kun en presset tidsplan være en 
risikofaktor.  

Jakob Bring Truelsen  

Administrerende direktør 

Dansk Internet Forum 



domain.txt: 

domain..............: vacciner.dk 

domain_encoded......: vacciner.dk 

domain_status.......: A 

registrar_userid....: REG-017883 

registrant_userid...: SSI18-DK 

admin_userid........: NS4842-DK 

billing_userid......: SSI18-DK 

paymentstatus.......: B 

paiduntildate.......: 2025-12-31 

domain_type.........: N 

createddate.........: 2004-12-04 

modifieddate........: 2020-12-17 

users.txt: 

userid.............: SSI18-DK 

useridtype.........: O 

accountnumber......: 3549681 

Bilag 18



name...............: Statens Serum Institut 

street1............: Artillerivej 5 

street2............: 

street3............: 

zipcode............: 2300 

city...............: København S 

country............: DK 

attention..........: 

phone..............: +4532683268 

telefax............: +4532683795 

email..............: webmaster@ssi.dk 

password...........: XXXXXXXX 

publicstatus.......: J 

lockedtoregister...: J 

vatnumber..........: 46837428 

pnumber............: 

einvoiceeannum.....: 5798000362192 

createddate........: 2002-01-02 

modifieddate.......: 2020-10-30 

domain_nameserver.txt: 

domain.....: vacciner.dk 

hostname...: ns1.gratisdns.dk 

domain.....: vacciner.dk 

hostname...: ns2.gratisdns.dk 

domain.....: vacciner.dk 

hostname...: ns3.gratisdns.dk 

domain.....: vacciner.dk 

hostname...: ns4.gratisdns.dk 

domain.....: vacciner.dk 

hostname...: ns5.gratisdns.dk 

nameserver.txt: 

hostname.......: ns1.gratisdns.dk 

ip_adr.........: 217.61.111.93 

zone_userid....: GDNS1-DK 

createddate....: 2000-01-01 

modifieddate...: 2009-08-04 

dsrecords.txt: 

domain.........: vacciner.dk 

keytag.........: 12680 

algorithm......: 8 

digest_type....: 2 

digest.........: 8e039e4ec7a11575df77dc1fd2945cc4887aa72e4bc0a09b8ec2c1285a38aa8f 

createddate....: 2020-12-18 

createdby......: GDNS1-DK@91.221.196.14 
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