
 
 

REFERAT FRA MØTE I NORPOL1 
  

Dato og 
sted 

13. juni 2018, 09:00-12:00 
St. Olavs Plass 2, Oslo 
 

Deltakere Norpol-medlemmer: 
Patentstyret: Karine Lutnæs Aigner 
LO: Lars Christian Fjeldstad 
ISOC Norge: Alf Hansen 
Forbrukerrådet: Finn Lützow-Holm Myrstad 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Anine Ung 
 
I tillegg deltok:  
Norid: Hilde Thunem, Ann-Cathrin Marcussen, Unni Solås 

Forfall IKT Norge 
Registrarforeningen Dot-Enno 
Den Norske Dataforening 
NHO 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) 

1. Innledning til møtet (F) 
Norid åpnet møtet og agenda og innkalling ble godkjent.  
 

2. Omdømme for norske domener (I) 
Norid informerte om resultater fra en undersøkelse av omdømmet for norske domener.  
 
Undersøkelsen viser at det er stor enighet om at .no er det mest kjente toppdomenet i det norske 
markedet, og at toppdomenet har en tydelig identitet som norsk og som et kvalitetsdomene. 
Identiteten til et toppdomene handler imidlertid om mer enn ren merkevarebygging. Den reflekterer 
også hvilket "nabolag" kundene blir en del av, det vil si hvilke andre domener som befinner seg under 
toppdomenet og hva de brukes til.  Én av faktorene som påvirker hva slags nabolag som vokser frem 
er hvilke krav toppdomenet stiller til de som vil registrere domener.  

 

3. Hvordan sikre at alle får mulighet til å registrere gode domener (I)  
Norid informerte om hvordan regelverket for .no støtter opp om en rettferdig fordeling av 
domenenavn. Målet er å sikre at det finnes gode domenenavn også for de som kommer på banen i 
fremtiden.  
 
Selv om det finnes utallige måter å komponere et domenenavn på, er mengden av gode, korte navn 
en begrenset ressurs. Det betyr at en av de viktige oppgavene til regelverket for .no er å balansere 

                                                           
1 R = rådgivingssaker, I = informasjonssaker 



 
 

behovet for at det skal være enkelt å registrere norske domener opp mot behovet for å hindre at 
noen få aktører kan legge beslag på store deler av ressursen.  
 
I Norge har vi valgt å sette en grense for hvor mange domener hver abonnent kan ha. Metoden har 
vært brukt siden oppstarten av .no (selv om størrelsen på grensen har vært justert flere ganger etter 
diskusjon med Norpol). Ordningen er per i dag det beste verktøyet vi har mot domenehamstring, selv 
om den i likhet med de fleste slike mekanismer ikke er perfekt.  
 

4. Oppslagstjenesten for domenenavn er endret (I) 
Norid driver en oppslagstjeneste (whois) der publikum kan slå opp et domenenavn og få informasjon 
om abonnementet, abonnenten, teknisk kontakt og teknisk oppsett, samt hvem som er 
domeneforhandler. 
 
Den åpne oppslagstjenesten styrker tilliten til norske domener: 

 Det er enkelt å finne riktig kontaktpunkt når et domene forårsaker tekniske problemer 

 Det er mulig å finne den som er ansvarlig for et abonnement (hvis det er en virksomhet) 

 Den gir muligheten til å kontakte abonnenten 

 Den bidrar til å hindre ulovlig innhold på internett 
 
Tjenesten er viktig for aktører som har behov for å finne den som er ansvarlig for et domene. 
Samtidig må dette behovet balanseres mot abonnentenes behov for personvern. I forbindelse med 
den nye personvernsreguleringen som kommer i 2018 har Norid rådført seg med Datatilsynet, og 
lanserte en ny versjon av tjenesten den 22. mai.  
 

5. Norids arbeid internasjonalt (I)  
Norid informerte om arbeidet innen ICANN og CENTR.  
 
I 2012 åpnet ICANN for at alle som ønsket det og oppfylte kravene, kunne registrere toppdomener. 
Det er sterke interessekonflikter knyttet til denne utvidelsen, og det har gjennom flere år vært 
diskusjoner mellom ulike interessegrupper for å finne fungerende kompromisser, en diskusjon som 
for øvrig pågår fremdeles. Spesielt gjelder dette spørsmålet om hvorvidt navn på land skal være tillatt 
som noe annet enn nasjonale toppdomener. Skal det være mulig for en kommersiell aktør å 
registrere for eksempel .norge? 
 
Det er opprettet en egen arbeidsgruppe hos ICANN med 149 medlemmer og 89 observatører som 
diskuterer hva som skal gjøres med landnavn og andre geografiske navn. Norids Annebeth Lange er 
en av fire co-chairs som sammen leder gruppen. Utviklingen ser ut til å gå i retning av at landkoder og 
landnavn skal holdes utenfor nye registreringsrunder for generiske toppdomener, men prosessen er 
langt fra avsluttet ennå.  
 

6. Nasjonalt internettforum (I) 
Norid og Nkom skal også i 2018 arrangere Nasjonalt internettforum. Datoen blir den 28. november. 
 

https://www.norid.no/no/nytt/ny-oppslagstjeneste-satt-i-drift


 
 

7. Eventuelt (I) 
Medlemmene i Norpol utpekes for to år av gangen og ble sist utpekt 1. september 2015. I tråd med 
Norpols mandat må Norid dermed vurdere hvilke medlemmer som skal inviteres til en ny periode og 
sende ut invitasjoner. 
 
Norid skal rekruttere medlemmer fra miljøer og bransjer som anses å representere sentrale 
interesser eller kompetanseområder for forvaltningen av domenenavn. Medlemmene representerer 
et bredt sammensatt spekter av de til enhver tid relevante interessegruppene i det norske 
internettsamfunnet. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan foreslå representanter til rådet. 
 

https://www.norid.no/no/regelverk/norpol/mandat-norpol/

