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Forslag til håndheving av forbrukerlovgivning - Høring 

Vi viser til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet 28. juni 2018 vedrørende 

ovennevnte. 

 

På vegne av Samferdselsdepartementet fører Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) 

tilsyn med at regelverket for .no-domenet utarbeides etter de prosessene som rammeverket 

setter, jf. lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) kap. 7, og 

forskrift 1. august 2013 nr. 990 om domenenavn under norske landkodetoppdomener 

(domeneforskriften). 

 

Samferdselsdepartementet har følgende merknader til utformingen av forslaget til ny 

markedsføringslov § 39a. 

 

Departementet støtter uttalelsen på side 61 i høringsdokumentet om at i tilfeller der man skal 

slette eller overta .no-domener må pålegget rettes mot abonnenten til domenet. Det er ikke 

nødvendig å trekke Norid inn som part i disse sakene, siden Norid har myndighet til å 

håndheve slike pålegg som en del av avtalen med abonnenten. 

 

Norid har altså ikke, og bør heller ikke, tildeles noen rolle når det gjelder selve innholdet på 

en nettside. Norid er i denne sammenheng kun utpekt som registreringsenheten for .no-

domenet, organisert etter privatrettslige regler og driver sin virksomhet etter privatrettslige 

avtaler. Forholdet mellom Norid og norske myndigheter reguleres gjennom 

domeneforskriften, fastsatt av Samferdselsdepartementet. 
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Side 2 
 

Under henvisning til ovennevnte mener vi at det vil være svært uheldig å pålegge Norid 

oppgaver som relaterer seg til innhold, slik vi leser forslaget til ny markedsføringslov § 39 a 

første ledd litra c.  

 

Plikt til å håndtere selve innholdet på et nettsted bør heller vurderes å legges på den 

juridiske eier av nettstedet, eventuelt den som drifter vertstjenesten. Det vil for alle praktiske 

formål være disse som har kontroll med innholdet - og hvor innholdet er plassert. 

 

Når det gjelder forslaget til ny markedsføringslov § 39 a første ledd litra e, foreslår vi at 

begrepsbruken justeres noe. En domeneforhandler (eller registrar) vil for eksempel ikke ha 

anledning til å slette et domenenavn, uten at det foreligger et samtykke fra domene-

abonnenten. Vi foreslår således at "domeneforhandler" tas ut av bestemmelsen. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Heidi Kvalvåg (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Kurt Arne Sandvik 

Seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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