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Tema
 Hvem er Norid

 Den internasjonale tilknytningen

 Forvaltningsmodell for .no

 Domeneforskriften

 Domeneklagenemnda

 Rollefordeling og avtaleforhold
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Hvem er Norid?
 Norid er heleid av UNINETT 

AS

 UNINETT AS heleid av 
staten (KD)

 Privatrettslig organisert

 Ikke underlagt 
forvaltningsloven

KD

UNINETT AS

UNINETT ABC UNINETT FASUNINETT Norid UNINETT Sigma
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Internasjonalt
 IANA (Internet Assigned Numbers Authority)

- Databasen over hvem som er registreringsenheter
- Genererer rotsonen basert på data fra 

retistreringsenhetene
- Drives av ICANN

 ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
- Privatrettslig, internasjonal non-profit organisasjon
- Ikke myndighetsstyrt, men mye politikk
- Oppretter nye gTLDer/ccTLDer
- Utvikler policy for gTLDer (UDRP, retningslinjer for 

whois, registrarakkreditering)
- Norid deltar på møter 2-3 ganger i året
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Internasjonalt
 CENTR

- Paraplyorganisasjon for de europeiske 
ccTLDene, opprettet i 1998

- Norids viktigste arena for internasjonalt arbeid
- Informasjonsutveksling og analyser av aktuelle 

spørsmål for registreringsenheter
- Utvikling av best practices
- Utarbeider felles kommentarer og innspill til 

andre globale aktører på vegne av sine 
medlemmer
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Norgeskartet for .no
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Forvaltningsmodell for .no
Oppdelt i funksjoner:

 Tilsyn
- Følges reglene
- Opprettes reglene ihht 

korrekte prosedyrer

 Operatativ funksjon
- Norid
- Brukerne

 Rammeverk
- Utarbeider regelverk
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Domeneforskriften
 Fastlegger rettslige rammer for tildeling av 

domenenavn under .no

 Trådte i kraft 1. oktober 2003

 Samferdselsdepartementet ansvarlig

 Post- og teletilsynet er tilsynsmyndighet

 Lenket fra pkt. 1.2 i regelverket for.no
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Hva omhandler forskriften?
 Definisjoner av hva registreringsordningen 

består av

 Registreringsenhetens oppgaver

 Egenerklæring

 Registrarordningen

 Klageordning og domeneklagenemnd
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Domeneklagenemnda
 Består hovedsakelig av jurister med 

kompetanse på varemerkerett, internett og 
domenenavn, markedsføringsrett, o.l. 

 Behandler først og fremst tvistesaker rundt 
rettigheter til domenenavn

 Kort behandlingstid, lav pris

 Har behandlet 71 saker siden opprettelsen

 Flertallet får medhold
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Resultater av klagesaker

Medhold: 47

Avslag: 8Løst ved megling: 3

Avvist: 16
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Rollefordeling
 Norid utfører 

kjerneoppgaver

 Registrarene er 
bindeleddet mellom 
Norid og abonnenter

 Registrarene konkurrerer 
og satser på ulike 
produkter og modeller
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Avtaleforhold rundt .no

 Registraravtalen

 Egenerklæringen

 Registrarens egne 
kundeavtaler



14

Spørsmål?

 info@norid.no

 telefon 73 55 10 00


