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Ifølge tilladelsesvilkårenes pkt. 10 skal administrator (Dansk Internet Forum (DIFO)) årligt udfærdige og offentliggøre en rapport, som sammenligner priser for domæneregistrering under forskellige Top Level Domæner. Sammenligningen skal som minimum indeholde priserne for landekoderne Sverige, Norge, Finland,
Holland, Tyskland og UK. I Danmark er driften af domænenavne lagt ud til DK Hostmaster, som er et aktieselskab, ejet 100 % af DIFO.
IT- og Telestyrelsen har ønsket, at prissammenligningen tager udgangspunkt i de priser, som administratorerne har i forhold til registratorerne. DIFO har således valgt ikke tage den årlige pris på 5 kr. ex. moms pr.
domænenavn mellem DIFO og DK Hostmaster med i sammenligningen, selv om man kan argumentere for,
at det reelt er denne pris, som skal være sammenligningsgrundlaget, da DK Hostmaster er et sole registry.
Sammenligningen har derfor en række forhold, der gør, at priserne ikke er umiddelbart sammenlignelige.
Disse forhold er beskrevet nedenfor.
Oplysningerne i denne benchmark af priser stammer fra henholdsvis de andre administrators hjemmesider,
oplysninger indhentet ved direkte forespørgsler eller ved at beregne prisen på baggrund af årsregnskab.
Således er oplysningerne fra henholdsvis Finland indhentet på https://domain.ficora.fi/fiDomain/aca.aspx,
Sverige på http://www.iis.se/ og Norge på http://www.norid.no/
Derimod er oplysningerne fra UK og Holland er indhentet ved at henvende sig til de respektive administratorer. Tyskland ønsker ikke at oplyse sine priser, og disse er derfor fundet ved at dividere omsætningen fra
registratorerne med antallet af domænenavne. Derved fås et tilnærmet gennemsnit, som ikke tager højde for
evt. mængderabatter eller andre gebyrer.
I forbindelse med nedenstående benchmark skal det desuden bemærkes, at der er flere forhold, som den
valgte sammenligning ikke tager højde for. For det første er det danske system bygget op som et sole registry. Dette betyder, at DK Hostmaster har det direkte kundeforhold til registranten. Det er alene i forbindelse
med en nyregistrering, at der er en registrator involveret. Registrator indsender på registrantens vegne en ansøgning om et domænenavn, som registranten derved får reserveret og efterfølgende selv skal aktivere ved at
ordrebekræfte ansøgningen.

Da DK Hostmaster er et sole registry, er det beløb som sammenlignes med de andre lande (undtagen Finland) derfor en detailpris, hvorimod de andre landes priser er en gros. Sammenligningen viser derfor ikke,
hvad den endelige slutkundepris er i de udvalgte sammenligningslande, men alene den pris som administratorerne fakturerer deres registratorer.
Det er derfor også forskelligt, hvad beløbene dækker. I det danske system er således indregnet omkostninger
til kundeservice, idet DK Hostmaster daglig supporterer registranterne samt giver adgang til et selvbetjeningssystem, hvor registranterne selv kan redelegere, overdrage, betale, registrere DNSSEC mv. I shared registry er denne funktion lagt ud til de enkelte registratorer, der således har kommunikationen med registranterne og forestår alle funktioner omkring fakturering, redelegering, overdragelse mv. for disse.
Af nedenstående skema ses det, at ingen af administratorerne beregner sig et særskilt gebyr for oprettelse af
en registrering. Derfor er prisen for en registrering den samme som for en opretholdelse af en registrering.
Der er flere af administratorerne, der tager gebyrer for overdragelse af et domænenavn. Desuden fakturerer
de enkelte administratorer – til forskel fra DIFO – forskellige afarter af administrationsgebyrer for f.eks. registratorskift, stamdataopdateringer mv. Disse særskilte gebyrer er ikke medtaget i sammenligningen.
Land og navn
Danmark/DIFO
Finland/Ficora

Selskabstype
Administratortype Pris pr. år
Privat non-profit Sole registry
36 dkr.
Offentlig
non- Sole registry
13 euro

Overdragelse
Intet gebyr
13 euro

Norge/Norid

profit
Offentlig

60 nkr.

60 nkr.

Sverige/IIS
UK/Nominet
Tyskland/Denic
Holland/Sidn

profit
Privat non-profit
Privat non-profit
Privat non-profit
Privat non-profit

80 skr.
2,5 pund1
1 euro2
3,68 euro

n.a.
10 pund
n.a.
n.a.

non- Shared registry
Shared registry
Shared registry
Shared registry
Shared registry

Alle priser i skemaet er eksklusiv moms.

Nedenstående graf viser det årlige gebyr (omregnet til danske kroner) pr. domænenavn, som registratorerne
faktureres af administrator. Omregningen er foretaget efter Nordeas kurser den 19. oktober 2010. Det bemærkes særskilt, at priserne ikke er direkte sammenlignelige, idet beløbene for hhv. Danmark og Finland er
detailpriser, hvorimod beløbene for de andre lande kan betragtes som engrospriser.
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Denne pris er for medlemmer. Ikke-medlemmer skal betale 94 pund.
Er beregnet ud fra årsrapport.
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Figur 1 alle priser er eksklusiv moms

Som det ses af grafen, ligger den danske pris midt i feltet af undersøgte lande. Det skal dog understreges, at
det ikke er sammenlignelige priser. Den danske pris er den endelige slutkundepris (efter første års betaling).

