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Høringssvar - forslag til endringer i spesiallovgivning for

klageorganer for forbrukersaker

Innledning
Nasjonalkommunikasjonsmyndighet(Nkom)visertilhøringsbrevav 18.1.2015 fra Barne-,

likestillings-og inkluderingsdepartementet(BLD),vedrørendespørsmålknyttettilendringeri

spesiallovgivningsom regulererklageorganerfor forbrukersaker.

Foreslåtteendringeromfatterendringeri ekomforskriftenog domeneforskriftensomansees

hensiktsmessigfor å sikreat spesiallovgivningener i tråd med nye EU reglerog ny lovom

klageorganerforforbrukersaker.

Vedrørende Brukerklagenemndas (BKN) mandat til å omfatte TV-tjenester
Nkomhar ingeninnvendingertil Samferdselsdepartementetsforslagtilendringeri

ekomforskriften§ 10-1 førsteog sjetteleddellertil utkastettil merknadertilde to

bestemmelsene.Utvidelseav BKNsmandattil ogsåå omfatteW-tjenester er i samsvarmed

Nkomsanbefalingavgitttil Samferdselsdepartementet25. april2014.

JIL Vedrørende Domeneklagenemnda (DOK)
Nkomer tilsynsmyndighetetterforskriftom domenenavnundernorskelandkodetoppdomener

(domeneforskriften),jf domeneforskriften§ 9. Den nasjonaleregisterenhetenUNINETT Norid

AS (Norid),somadministrererdet nasjonaletoppdomenet.no,er i henholdtildomeneforskriften

§ 7 forpliktettil å etablere klagenemndfor behandling av tvister knyttet til domenenavn registrert

under .no, den såkalte Domeneklagenemnda (DOK). Som tilsynsmyndighet for den helhetlige
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administrasjonen av de nasjonale toppdomenene, ønsker Nkom å kommentere på de foreslåtte

endringer i domeneforskriften.

Departementet foreslår et nytt ellevte ledd i domeneforskriften § 7, der DOK i saker etter

domeneforskriften § 7, annet ledd bokstav a) fra søker over registerenhetens avgjørelser og b)

fra innehaver over registerenhetens avgjørelser, skal oppfylle krav etter ny lov om klageorganer

for forbrukersaker. Nkom viser til at det i ADR- direktivets artikkel 2 er vilkår om

kontraktsrettslige forpliktelser i form av kjøpsavtale eller tjenesteytelsesavtaler mellom

næringsdrivende og forbruker for at klagesaker skal være omfattet av direktivet, -

1henhold til registreringsrutiner for domener under .no vil dette være begrenset til saker i

henhold til domeneforskriften § 7 annet ledd, bokstav b) - ettersom et avtaleforhold mellom

registranten og Norid først etableres ved faktisk registrering.

Administrative o økonomiske konsekvenser
Nkom har vært i dialog med Norid når det gjelder de administrative og økonomiske

konsekvensen av ADR-direktivet og tilpasning av eksisterende DOK til ny lov om klageorganer i

forbrukersaker. Norid påpeker at det er et forsvinnende lite antall forbrukersaker i ovennevnte

kategori § 7, annet ledd, bokstav b) som har vært fremmet for behandling i DOK frem til nå

(inkludert perioden fra juni 2011, hvor privatpersoner har kunnet registrere domenenavn under

kategoridomenet priv.no). Det er ingenting som tyder på at det vil skje noen vesentlig økning av

klagesaker fra privatpersoner mot Norid som følge av åpningen for registrering for

privatpersoner direkte under .no i 2014.

Noridpåpekervidereat det i ADR-direktiveter satten del krav i forholdtil hierarkiskog

funksjoneltskillemellomklagenemndog klager/innklaget,og at dissekravenevilkunne

innebæreat det må byggesoppheltnyeadministrativefunksjonerrundtDOK. Slike

administrativefunksjonervilblantannetvære knyttettil separatøkonomiskdriftsenhet,separat

administratorav datasystemerm.v. Dettevil igjenvære kostnadsdrivendefor hele

DOK/klageordningen.

Konkluion

Ut fra en helhetligvurderingav domeneklagenemndasklarehovedoppgaver,sammensetning

/kompetanseog hvordannemndaer drevetrentadministrativi forholdtil Norid,menerNkomat

det er mesthensiktsmessigat de få forbrukerklageneman kanforventeunder.noskillesut og

behandlesav annetklageorganenn domeneklagenemnda. Forå oppnåmestmulig

forutsigbarhetfor klageri dissesakene,kan det eventueltvurdereså foretaen presiseringi

domeneforskriften§ 7, der rettklageorganfor dennetypendomeneklagerfremgår.

2



N K Nasjonal
kommunikasjons-m myndighet

Dersom departementet, etter endt høring, skulle konkludere med at det er hensiktsmessig at

DOK endres i henhold til ADR-direktivet og ny lov om klageordning for forbrukersaker, er Nkom

enig i departementets vurderinger når det gjelder å pålegge ekommyndigheten tilsynsansvar for

at DOK oppfyller de nye kravene.

Med hilsen

ElisabethAarsæther Odd BertilSolheim

assisterendedirektør administrasjonsdirektør

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) het tidligere Post- og teletilsynet

Kopitil: Samferdselsdepartementet,Postboks8010 Dep., 0030 OSLO

Brevet er godkjent elektronisk og

ekspedert på papir uten underskrift
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