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Regler för domännamn och URL-adresser vid Högskolan i Halmstad
Beslut av rektor 2006-04-13, dnr 10-2006-943. Beslutet ersätter tidigare beslut 1997-11-25, dnr 72008

Högskolan i Halmstads datanät är som en del av det nationella universitetsdatanätet
underkastat det regelverk som gäller för det nationella universitetsdatanätet SUNET.
Domännamn
Till SUNET får endast vara anslutet svenska universitet och högskolor och andra
organisationer som särskilt godkänts. Organisationer som är anslutna till SUNET får i sin tur
inte ansluta andra organisationer bakom sig. Högskolan i Halmstad har domänen hh.se. Alla
datorresurser som är anslutna till SUNET via HH måste ha HH:s domännamn. Högskolan i
Halmstad ansvarar för allt som sker på nätet från hh.se. Att använda andra domäner inom
högskolan försvårar högskolans förvaltning såsom utredning av missbruk och hantering av
säkerhetsincidenter.
Inget av de nät eller datorer som Högskolan i Halmstad äger eller förfogar över får registreras
som resurs för någon annan domän än av högskolan administrerad domän. Inte heller får nät
eller datorer registreras som del av något främmande nät. Detta gäller också de datorer som
ägs av annan än högskolan, men som använder av högskolan administrerat nät.
Undantag kan göras om särskilda skäl förekommer. Detta beslutas av rektor i samråd med
datachef.
URL-adressering1
Högskolans verksamhet skall i normalfallet använda sig av adresser inom domänen hh.se.
Organisatoriska enheter vid högskolan, såsom sektioner, biblioteket, enheten för
omvärldskontakter, förvaltningen samt viktiga funktioner såsom utbildning, forskning,
personalsidor, studentsidor och studentorganisationer tilldelas URL-en hh.se/enhet respektive
funktion. Beslut om URL-adress fattas av rektor i samråd med datachef.
Teknik
För all central information om högskolan liksom information om högskolans verksamhet
avseende undervisning, forskning, samverkan eller övrig verksamhet inom högskolan skall
det finnas utpekade driftansvarig och informationsansvarig. Sådana webbsidor skall följa
högskolans grafiska profil.
Om extern leverantör används skall avtal skrivas mellan leverantören och Högskolan centralt.
Underdomäner
Organisationer som inte tillhör högskolan men som har en stark knytning till högskolan eller
där högskolan är värd för ett nätverk kan ha domännamn under hh.se, dvs adress enhet.hh.se.
Tillstånd ges av rektor i samråd med datachef. Exempel på sådana organisatoriska enheter är
studentkåren, studentorganisationer, fackliga organisationer. Vissa tekniska funktioner har
också namn uppbyggda på detta sätt.
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I dagsläget är reglerna i detta avsnitt inte tekniskt och juridiskt tillämpbara i sin helhet.
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Domäner utanför hh.se
Undantagsvis kan det vara möjligt att använda domäner utanför hh.se. Exempel på sådana
toppdomäner är .se, .org, .eu, .nu. Tillstånd ges av rektor i samråd med datachef. Registrering
av domänen görs av Centrala IT-enheten, sökanden står för kostnader i samband med
registrering. SUNET:s regler gällande inkoppling av organisationer måste dock beaktas.
Tillstånd kan ges för
• verksamheter som ska skötas av högskolan till en början, men som planeras att tas
över av annan intressent
• samarbeten mellan flera jämnstora intressenter där domännamnet av PR-skäl inte kan
läggas under någon enskild inblandads domän
• tillfälliga domäner för konferenser och liknande
• organisationer där högskolan är en del av en organisation och agerar värd för dess itverksamhet.
• övrigt av intresse för högskolan
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