
 
Oversikt over endringer i regelverket den 24. august 2021 
Tekst før den 24. august Revidert tekst Forklaring 
7. Krav til søknaden 
7.1 Søknaden må sendes inn av en domeneforhandler som har 
avtale med Norid. 
 
7.2 Norids skjema skal benyttes og innsending og utfylling av 
søknad skal skje i henhold til Norids retningslinjer. 
Domeneforhandleren skal bistå søkeren med dette. 
 
7.3 Det må sendes inn en søknad for hvert domenenavn. En 
søker som fyller vilkårene for registrering under flere domener 
kan velge å søke om registrering i ett eller flere av disse. Det 
må fremgå uttrykkelig av søknaden hvilket domene søknaden 
gjelder. Egenerklæring (vedlegg G) må være undertegnet før 
søknad inngis. 

7. Utfylling og innsending av søknad 
7.1 Søknaden skal sendes inn av en domeneforhandler som 
har avtale med Norid.  
 
7.2 Norids skjema skal benyttes. Domeneforhandleren skal 
påse at skjemaet er korrekt utfylt. 
 
7.3 Det skal fremgå uttrykkelig av søknaden hvilket 
domenenavn søknaden gjelder. 
 
7.4 Norids avgjørelse sendes til domeneforhandleren som 
sendte inn søknaden. Domeneforhandleren orienterer 
søkeren. 
 
7.5 I tilfeller der Norid sender varsel til abonnenten i tillegg 
til domeneforhandleren, så sendes disse per e-post til 
abonnentens e-postadresse. 
 

De sentrale kravene til 
utfylling og innsending av 
søknader samles i punkt 7. 
Krav om at en søker skal avgi 
egenerklæring er dekket i 
regelverkets punkt 15 (ansvar 
og plikter for søker og 
abonnent), samt i den nye 
forhandleravtalen. Det fjernes 
dermed fra punkt 7 i 
regelverket. I tillegg fjernes 
en del detaljer. 
 
Det tydeliggjøres at 
hovedprinsippet er at 
forhandlerne bestiller 
domeneabonnement og 
endringer i abonnementene på 
vegne av abonnentene, og at  
Norid sender sine avgjørelser 
til forhandlerne som 
videreformidler disse til 
abonnentene. 
 
Forhandlerens plikt til å bistå 
sin kunde reguleres av den 
nye forhandleravtalen. 
Kunden har fritt valg av 
forhandler, og tiden en 
forhandler bruker på å sende 
inn søknader og 

8. Generelle regler for saksbehandlingen 
8.1 Norids saksbehandling skal være i tråd med grunnleggende 
prinsipper om uavhengighet og likebehandling. Det meste av 
saksbehandlingen skjer automatisk. 
 
8.2 Dersom søknaden godkjennes, meddeles dette 
domeneforhandleren automatisk. Domeneforhandleren er 
forpliktet til å videreformidle resultatet til søker senest innen 
14 kalenderdager. 
 
8.3 Dersom Norid avslår en korrekt utfylt søknad om 
registrering av domenenavn eller endringsmelding, skal Norid 
orientere domeneforhandleren per elektronisk melding om 

8. Generelle regler for saksbehandlingen 
8.1 Norids saksbehandling skal være i tråd med 
grunnleggende prinsipper om uavhengighet og likebehandling. 
Norid har rett til å bruke automatiserte prosesser i sin 
saksbehandling. 
 
8.2 Norid kan omgjøre sin avgjørelse av eget tiltak, men vil 
normalt ikke omgjøre til skade for søker/abonnent. 
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avslaget og begrunne dette. Domeneforhandleren skal senest 
innen 14 kalenderdager orientere søkeren om avslaget og 
begrunnelsen, samt informere om klageadgangen. 
 
8.4 I tilfeller der Norid sender varsel til abonnenten direkte så 
sendes disse per e-post til abonnentens e-postadresse. 
 
8.5 Norid kan omgjøre sin avgjørelse av eget tiltak, men vil 
normalt ikke omgjøre til skade for søker/abonnent. 
 

videreformidle svar er et 
område de konkurrerer på. 
Norid skal ikke detaljregulere 
dette. Krav om at avgjørelsen 
må være sendt til abonnenten 
innen 14 kalenderdager 
fjernes fra regelverket. 
 

9. Endringsmelding 
9.1 Alle endringer i registrert informasjon skal meldes til Norid 
(endringsmelding). Dette gjelder endringer av både teknisk 
informasjon og kontaktinformasjon. 
 
9.2 Skifte av domenenavn eller endringer i domenenavnet 
regnes ikke som endring, men som nyregistrering. Det må 
dermed sendes inn vanlig søknad om det nye domenenavnet. 
 
9.3 Norid sender bekreftelse på utført endring til 
domeneforhandleren. Norid sender også bekreftelse på utført 
endring til abonnenten per e-post hvis endringen har medført 
et bytte av juridisk kontaktperson eller en oppdatering av 
abonnentens e-postadresse. 
 
9.4 Punkt 7 gjelder tilsvarende for endringsmeldinger. 
 

9. Endringsmelding 
9.1 Alle endringer i registrert informasjon skal meldes til 
Norid (endringsmelding).  
 
9.2 Skifte eller endring av domenenavn krever opprettelse av 
et nytt abonnement, og regnes ikke som endring. 
 
9.3 Norid sender bekreftelse på utført endring til 
domeneforhandleren. Hvis endringen har medført en 
oppdatering av abonnentens e-postadresse, sender Norid 
bekreftelse på utført endring til abonnenten per e-post. 
 
9.4 Punkt 7 gjelder tilsvarende for endringsmeldinger. 

 
I 2018 sluttet Norid å samle 
inn og behandle informasjon 
om juridiske kontakter for et 
abonnement i tillegg til 
informasjon om abonnentene. 
Regelverket korrigeres for å 
reflektere dette. 

10. Bytte av domeneforhandler 
10.1 Domenenavnet er uavhengig av domeneforhandler eller 
annen tjenestetilbyder, og abonnenten kan fritt bytte 
domeneforhandler eller annen tjenestetilbyder uten samtidig å 
bytte domenenavn. Abonnenten får en obligatorisk flyttekode 
på domenet. Denne koden må oppgis ved et senere bytte av 
domeneforhandler. 
 
10.2 Ved bytte av domeneforhandler er den avtroppende 
domeneforhandleren pliktig å gi abonnenten flyttekoden 
vederlagsfritt innen 5 arbeidsdager. 

10. Bytte av domeneforhandler 
10.1 Abonnenten har rett til å bytte til en annen 
domeneforhandler og samtidig beholde det tildelte 
domenenavnet.  
 
10.2 Norid skal sende bekreftelse på utført bytte av 
domeneforhandler til begge domeneforhandlerne, samt på e-
post til abonnenten. 
 
10.3 En domeneforhandler kan frasi seg ansvaret for å 
forvalte et domeneabonnement. Norid varsler abonnenten på 

Forhandlerens plikt til å 
medvirke ved forhandlerbytte 
og informere abonnenten om 
retten til å bytte forhandler 
er regulert i 
forhandleravtalen. Det er 
dermed ikke lengre behov for 
å detaljert regulere utlevering 
av flyttekode i regelverket.  
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10.3 Norid sender bekreftelse på utført bytte av 
domeneforhandler til begge domeneforhandler, samt på e-post 
til abonnenten. 
 
10.4 Hvis en domeneforhandler sier fra seg ansvaret for et 
domene, flyttes det til en "tom" domeneforhandler. Norid 
varsler abonnenten på e-post og flyttekoden slettes. Det 
samme skjer for alle domener tilknyttet en domeneforhandler 
hvis status som domeneforhandler opphører. 
 
10.5 Punkt 7 gjelder tilsvarende. 
 

e-post hvis et domeneabonnement ikke lengre er tilknyttet en 
domeneforhandler.  
 
10.4 Ved bytte eller frafall av domeneforhandler gjelder 
reglene i punkt 7 tilsvarende. 

Prinsippet om at Norid varsler 
hvis et domeneabonnement 
ikke er tilknyttet en 
forhandler beholdes, men 
detaljene om hvordan dette 
gjøres i Norids 
registertjeneste fjernes. 
 
 

11. Bytte av abonnent, suspensjon og sletting 
11.1 Ved søknad om bytte av abonnent skal nåværende 
abonnent godkjenne dette. Bytte av abonnent er å regne som 
en sletting fulgt av en nyregistrering. Den som søker om å 
overta domenenavnet, må oppfylle alle de krav som gjelder til 
søkere ved nyregistrering. Dato for bytte av abonnent regnes 
som registreringsdato for domenet, herunder som utgangspunkt 
for beregning av klagefrist. 
 
11.2 Abonnenten kan kreve midlertidig suspensjon av 
domenenavnet i inntil 6 måneder. Suspensjon får ingen 
betydning for plikten til å betale vanlige gebyrer. 
 
11.3 Abonnenten kan kreve sletting av domenenavn. Sletting 
medfører ikke rett til refusjon av innbetalte gebyrer. Domenet 
er utilgjengelig for nyregistrering i minimum 30 dager etter at 
det tas ut av DNS. 
 
11.4 Ved bytte av abonnent, suspensjon eller sletting sender 
Norid bekreftelse til domeneforhandleren, samt på e-post til 
abonnenten. 
 
11.5 Punkt 7 gjelder tilsvarende. 

11. Bytte av abonnent, suspensjon og sletting 
11.1 Dersom to abonnenter har blitt enige om overføring av 
domenenavn seg imellom, forutsetter dette en avvikling av 
det eksisterende domeneabonnementet og opprettelse av et 
nytt domeneabonnement for den nye abonnenten.  
 
11.2 Slik overføring av domenenavn forutsetter at 

a. ny abonnent oppfyller vilkårene i regelverket for 
opprettelse av et nytt domeneabonnement på 
domenenavnet, 

b. det eksisterende domeneabonnementet ikke er 
utløpt, og at 

c. den avgivende abonnenten aksepterer å gi fra seg 
domenenavnet til den nye abonnenten. 

 
11.3 Det nye domeneabonnementet løper fra den datoen 
Norid tildeler domenenavnet til den nye abonnenten. Dette 
blir ny registreringsdato for domenenavnet og blir 
utgangspunkt for beregning av klagefrist i 
Domeneklagenemnda. 
 
11.4 Abonnenten kan kreve midlertidig suspensjon av 
domenenavnet i inntil 6 måneder. 
 
11.5 Abonnenten kan bestille sletting av domenenavnet. 
Domenenavnet er utilgjengelig for nyregistrering i minimum 

 
Ordlyden vedrørende bytte av 
abonnent harmoniseres med 
den nye forhandleravtalen. 
Forutsetningen om at et 
abonnement ikke kan være 
utløpt for at et abonnentbytte 
skal kunne gjennomføres 
flyttes fra vedlegg K, punkt 
1.2 opp til de øvrige punktene 
som omhandler 
abonnentbytte. 
 
 
 
 
 
Det er forhandlerne som 
betaler abonnementsavgifter 
til Norid, ikke abonnentene. 
Betaling av avgifter er 
regulert i den nye forhandler-
avtalen, og de fleste 
henvisninger til betaling av 
gebyrer tas dermed ut av 
regelverket. 
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30 dager etter at det tas ut av DNS. 
 
11.6 Ved bytte av abonnent, suspensjon eller sletting sender 
Norid bekreftelse til domeneforhandleren, samt på e-post til 
abonnenten. 
 
11.7 Punkt 7 gjelder tilsvarende.  
 

12.1 Følgende forhold vil kunne medføre at Norid sletter et 
domenenavn slik at navnet gjøres tilgjengelig for andre: 
 

f. Manglende betaling av registreringsgebyr eller årsgebyr 
etter at frist gitt i betalingsvarsel er utløpt. 

12.1 Følgende forhold vil kunne medføre at Norid sletter et 
domenenavn slik at navnet gjøres tilgjengelig for andre: 
 

f. Domeneabonnementet er utløpt, det vil si at det har 
passert utløpsdatoen uten å bli forlenget. 

 

Domeneabonnement må aktivt 
forlenges. Det er manglende 
bestilling av forlengelse som 
medfører sletting fra Norids 
side.  

12.2 Følgende forhold vil kunne medføre at Norid 
suspenderer et domenenavn: 
 

a. Krav om suspensjon i samsvar med midlertidig 
forføyning. Suspensjon påvirker ikke abonnentens 
ansvar for betaling av avgifter. 

 

12.2 Følgende forhold vil kunne medføre at Norid 
suspenderer et domenenavn: 
 

a. Krav om suspensjon i samsvar med midlertidig 
forføyning. 

Det er forhandleren som 
betaler til Norid. Se 
kommentarer til pkt. 11. 

12.3 Følgende forhold vil kunne medføre at Norid bytter 
abonnent på et domenenavn uten skriftlig godkjennelse fra den 
avtroppende abonnenten: 
 

a. Skriftlig beslutning fra retten om at et domene skal 
beslaglegges i en straffesak, eller skriftlig beslutning 
fra påtalemyndigheten om at domenet skal 
beslaglegges etter straffeprosessloven § 205, 2. ledd. 
Mens domenet er beslaglagt står politi- og 
påtalemyndigheten ansvarlig for at abonnementet 
opprettholdes, slik at det i sin tur kan tilbakeføres, og 
de må betale for avgifter som måtte påløpe. Hvis 
domenet ikke fornyes i henhold til regelverket, vil 
Norid slette domenet og det blir tilgjengelig for andre. 

12.3 Følgende forhold vil kunne medføre at Norid bytter 
abonnent på et domenenavn uten skriftlig godkjennelse fra 
den avtroppende abonnenten: 
 

a. Skriftlig beslutning fra retten om at et domene skal 
beslaglegges i en straffesak, eller skriftlig beslutning 
fra påtalemyndigheten om at domenet skal 
beslaglegges etter straffeprosess-loven § 205, 2. ledd. 
Mens domenet er beslaglagt står politi- og 
påtalemyndigheten ansvarlig for at abonnementet 
opprettholdes, slik at det i sin tur kan tilbakeføres, 
og de må sørge for at det bestilles forlengelse av 
abonnementet hvis det er i ferd med å utløpe. Hvis 
abonnementet utløper vil domenenavnet bli 
tilgjengelig for andre. 

 

Påtalemyndigheten må, på lik 
linje med andre abonnenter, 
sørge for at det bestilles 
forlengelse av abonnement 
hvis de vil beholde domenet. 
Det er forhandleren de velger 
som betaler avgiften til Norid. 
Se kommentarer til pkt. 11. 
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12.5 Krav om tvungen sletting, suspensjon og tvungent bytte 
av abonnent fremsettes skriftlig til Norid per epost på 
info@norid.no eller per post til UNINETT Norid AS, Postboks 
4765 Sluppen, NO–7465 Trondheim. Det samme gjelder svar fra 
abonnenten og dokumentasjon på at det pågår en rettslig tvist 
om domenet. 

12.5 Henvendelser vedrørende punkt 12 fremsettes skriftlig 
til Norid per epost på info@norid.no eller per post til Norid 
AS, Postboks 4769 Torgarden NO–7465 Trondheim. Det samme 
gjelder svar fra abonnenten og dokumentasjon på at det 
pågår en rettslig tvist om domenet. 
 

  

15.4 Et domeneabonnement må fornyes årlig. Ved å betale 
årsavgiften godtar abonnenten det regelverket som gjelder. 

15.4 Et domeneabonnement løper fra den datoen 
domenenavnet registreres i Norids register 
(registreringsdato). Abonnementet varer ett år fra 
registreringsdatoen og løper videre hvis abonnenten velger å 
forlenge det. Ved å bestille forlengelse gjennom en 
domeneforhandler, aksepterer abonnenten den 
abonnementsavtalen og det Regelverket for norske 
domenenavn som til enhver tid gjelder. 

 

Regelverket oppdateres for å 
reflektere at forhandlerne 
betaler avgiften til Norid, og 
det er bestilling av forlengelse 
av abonnementet som utgjør 
abonnentens aksept av 
gjeldende avtale og regelverk.  
 

17.3 Klagetype A: Innehavere av rettigheter til navn kan klage 
på grunnlag av at registreringen eller bruken av domenenavnet 
medfører inngrep i deres rettigheter. Offentlige organ kan også 
klage på at registreringen eller bruken av domenenavnet 
uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller 
myndighetsutøvelse. Motpart i klagesaker av denne typen er 
abonnenten til det innklagede domenenavnet. Klagefristen er 3 
år fra registrering av domenenavnet. Se vedlegg H for detaljer 
og klageprosedyre. 
 

17.3 Klagetype A: Innehavere av rettigheter til navn kan 
klage på grunnlag av at registreringen eller bruken av 
domenenavnet medfører inngrep i deres rettigheter. 
Offentlige organ kan også klage på at registreringen eller 
bruken av domenenavnet uberettiget gir inntrykk av å angå 
offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse. Den klagende 
parten kan kun være ett rettssubjekt. Motpart i klagesaker av 
denne typen er abonnenten til det innklagede domenenavnet. 
Klagefristen er 3 år fra registrering av domenenavnet. Se 
vedlegg H for detaljer og klageprosedyre. 
 

Regelverket oppdateres for å 
synliggjøre at det kun er et 
enkelt rettssubjekt som kan 
klage til 
Domeneklagenemnda. Dette 
er i tråd med gjeldende 
praksis, og sikrer at sakene 
ikke blir for kompliserte for 
nemndsordningen.  

18.1 Norid kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte 
skade som følge av domeneforhandlerens håndtering av 
søknader om domenenavn. 
 

18.1 Norid kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller 
indirekte skade som følge av domeneforhandlerens 
håndtering av søknader om domenenavn. Norid er ikke 
ansvarlig for domeneforhandlerens handlinger eller 
unnlatelser overfor abonnenten, for eksempel at 
domeneforhandleren ikke bestiller forlengelse av et 
abonnement. Dette gjelder selv om abonnenten har betalt 
forhandleren for tjenesten.  

Prinsippet om at Norid ikke er 
ansvarlig for forhandlerens 
unnlatelser løftes opp fra 
vedlegg K, punkt 2.3 og 
samles med de øvrige 
avgrensningene av ansvar. 
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Vedlegg G: Egenerklæring ved bestilling av domenenavn 

Tekst før den 24. august Revidert tekst Forklaring 

<Siste avsnitt> 
Som abonnent plikter jeg å følge de abonnementsvilkårene 
som til enhver tid gjelder og holde meg oppdatert om 
endringer i disse. Et domeneabonnement må fornyes årlig. 
Ved å betale årsavgiften, godtar jeg de vilkårene som 
gjelder.   

<Siste avsnitt> 
Som abonnent plikter jeg å følge de 
abonnementsvilkårene som til enhver tid gjelder og 
holde meg oppdatert om endringer i disse. Et 
domeneabonnement må forlenges årlig. Ved å bestille 
forlengelse av abonnementet, godtar jeg den 
abonnementsavtalen og det Regelverket for norske 
domenenavn som til enhver tid gjelder. 

Egenerklæringen oppdateres for å 
reflektere det er bestillingen av 
forlengelse av abonnementet som 
utgjør abonnentens aksept av 
gjeldende avtale og regelverk. 

 
Vedrørende abonnementsavgiften og fakturarutiner (punkt 13 og vedlegg K) 

Tekst før den 24. august Revidert tekst Forklaring 
13. Gebyrer 
13.1 Ved registrering av et domenenavn påløper et engangs 
registreringsgebyr. I tillegg påløper et årlig gebyr så lenge registreringen 
opprettholdes. Se Vedlegg K. 
 
13.2 Ved manglende betaling av gebyr vil domenenavnet bli slettet. 
 
13.3 Norid forbeholder seg retten til å endre gebyrene. Endringer vil bli 
varslet på Norids hjemmesider. 
 

13. Gebyrer 
13.1 For hvert domeneabonnement 
som Norid tildeler eller forlenger på 
bakgrunn av en domeneforhandlers 
bestillinger, skal 
domeneforhandleren betale en 
abonnementsavgift til Norid, se 
Vedlegg K 
 
13.2 Norid skal ikke motta betaling 
direkte fra abonnenten.  
 

Skillet mellom avgiften for abonnementet 
det første året (registreringsavgift) og 
påfølgende år (årsavgift) fjernes. Begge blir 
heretter omtalt som abonnementsavgift. 
Prinsippet om at Norid fakturerer 
forhandleren for dennes bestillinger 
tydeliggjøres.  
 
Norids rett til å endre gebyrene flyttes inn i 
vedlegg K. 
 

VEDLEGG K 
Vedlegg K: Avgifter og fakturarutiner 
1. Registreringsavgift 
1.1 Dette er en engangsavgift som dekker Norids kostnader i forbindelse 
med domenesøknaden. Registreringsavgiften til Norid er 75 kroner inkl 
mva. 
 

Vedlegg K: Abonnementsavgift 
 
1. Abonnementsavgiften er 60 
kroner ekskl. merverdiavgift. 
 
 

Viktige prinsipper som abonnenten bør 
kjenne til løftes ut av vedlegget og opp til 
relevante punkter i hoveddokumentet: 
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1.2. Flytting av et domenenavn fra en abonnent til en annen består av en 
sletting av domenenavnet etterfulgt av en umiddelbar nyregistrering av 
navnet på den nye abonnenten. Ved abonnentbytte må det betales 
ordinær registreringsavgift. For at et domene skal kunne flyttes til en ny 
abonnent, må abonnementet for domenet først være fornyet til og med 
dato for abonnentbyttet. 
 

 - Betingelsene rundt flytting av et 
domenenavn fra en abonnent til en 
annen, inkludert at det forutsetter at 
abonnementet ikke er utløpt, legges til 
punkt 11 (bytte av abonnent) 
 

- Prinsippet om årlig forlengelse av 
abonnement legges til punkt 15 (ansvar 
og plikter for søker og abonnent) 
 

- Norids sletting av utløpte abonnement 
legges til punkt 12 (tvungen sletting). 
Der er hovedregelen at Norid varsler 
abonnenten minst 60 dager i forkant 
 

- Avgrensingen av Norids ansvar for 
forhandlerens unnlatelser legges til 
punkt 18 (avgrensing av ansvar) 

2. Årsavgift 
2.1. Alle domener som skal videreføres må aktivt fornyes én gang i året. 
Årsavgiften er en abonnementsavgift som dekker Norids løpende 
kostnader i forbindelse med kvalitetskontroll, vedlikehold og utvikling av 
domenetjenesten. Maksimum fornyingsperiode for et abonnement er 12 
måneder, minimumsperioden er én måned. Det må uansett betales full 
årsavgift, som er 75 kroner inkl mva. 
 
2.2 Årsavgiften for det første året dekkes gjennom registreringsavgiften. 
 
2.3 For domener som passerer utløpsdatoen uten at det blir fornyet av en 
domeneforhandler, varsles juridisk kontakt for domenet per e-post om at 
han må finne en domeneforhandler som kan fornye abonnementet innen 
60 dager fra utløpsdatoen. Etter denne fristen slettes domenet. Norid er 
ikke ansvarlig hvis domeneforhandleren ikke fornyer et domene (selv om 
abonnenten har betalt til domeneforhandleren) og domenet blir slettet. 
 

 
2. Maksimum forlengelsesperiode for 
et abonnement er 12 måneder, 
minimumsperioden er én måned. 
Det må uansett betales full 
abonnementsavgift. 
 
 

3. Betalingsbetingelser 
3.1 Domeneforhandleren forhåndsbetaler et valgfritt beløp til Norid. 
Domeneforhandleren kan til enhver tid følge med på egen saldo og fylle 
på med nye forhåndsbetalinger ved behov. Norid utbetaler ikke renter på 
det forhåndsbetalte beløpet. 
 
3.2 Hver gang domeneforhandleren bruker Norids registreringstjeneste til 
å utføre en oppgave som er belagt med avgift (registrering eller fornying 
av domener), trekkes saldoen for de relevante avgiftene, inklusive mva. 
Hvis det ikke er dekning på saldoen for oppgaven domeneforhandleren 
forsøker å utføre, blir den avvist. 
 

 
3. Norid kan endre 
abonnementsavgiften med to 
måneders varsel. Endringer skal 
varsles på Norids hjemmesider. 
 

 
Detaljer rundt fakturering og 
betalingsbetingelser er regulert gjennom 
den nye forhandleravtalen og fjernes derfor 
fra regelverket.  
 
Det er heller ikke nødvendig å regulere i 
regelverket at forhandleren står fritt til å 
prise sine tjenester overfor abonnentene. 
 

https://www.norid.no/no/dine-domenenavn/arsavgift/


3.3 På slutten av måneden vil alle domeneforhandlere som har brukt av 
saldoen sin motta en kontantfaktura som viser hvor mye som er brukt og 
hvor mye som gjenstår av saldoen. 
 
3.4 Prisendringer varsles med to måneders frist. 
 
3.5 Det er domeneforhandlerens oppgave å viderefakturere til hver enkelt 
abonnent. En domeneforhandler står fritt til å prise sine tjenester, og 
dette gjør at beløpet domeneabonnentene skal betale vil variere. 
 

4. Årlig minimumsaktivitet for domeneforhandleren 
4.1 En domeneforhandler må i løpet av et år enten registrere minimum 40 
domener eller være domeneforhandler for minimum 40 domener. 

 Dette er regulert i den nye 
forhandleravtalen og fjernes fra 
regelverket. 

 

Vedlegg L: Definisjoner 

Tekst før den 24. august Revidert tekst Forklaring 

Domeneforhandler (registrar) 
En domeneforhandler sender inn søknader om domenenavn og 
sørger for vedlikehold av informasjon om domenenavnet på 
vegne av abonnenten. Domeneforhandleren har inngått en 
avtale med Norid om tilgang til å sende inn søknader og 
endringsmeldinger, og opptrer som mellomledd mellom 
abonnenten og Norid. 

Domeneforhandler (registrar) 
Domeneforhandlere er selskaper som har inngått avtale 
med Norid om retten til å videreformidle 
domeneabonnement. De skal bistå domeneabonnenten 
med å bestille domenenavnet, og de administrerer 
abonnementet på abonnentens vegne, for eksempel ved 
å forlenge, overføre eller avslutte abonnementet. 
Domeneforhandlerne er et bindeledd mellom Norid og 
abonnenten og veileder abonnenten i hva som er 
nødvendig for å abonnere på et norsk domenenavn. 

Definisjonen oppdateres for å 
harmonisere med den nye 
forhandleravtalen.  
 

Flyttekode 
Flyttekoden (AuthInfo) er en kode som kan settes på et 
domenenavn. Koden er bare kjent av abonnenten og 
domeneforhandleren. Et domenenavn som har flyttekode, kan 
ikke flyttes til en ny domeneforhandler uten at denne får 
koden fra abonnenten først. 

  
Se kommentarer til punkt 10. Når 
detaljene om hvordan 
forhandlerbytte foregår fjernes fra 
regelverket er det heller ikke behov 
for å ha denne definisjonen som en 
del av regelverket. 

 



Vedlegg M: Mandat for Domeneklagenemnda 

Tekst før den 24. august Revidert tekst Forklaring 

4.2. Norid utpeker leder og nestleder blant nemndas 
medlemmer. Dette skjer etter en søknadsprosess fastsatt av 
Norid. Vervet kan maksimalt innehas i to perioder à to år.  
 
 
 

4.2. Norid utpeker leder og nestleder blant nemndas 
medlemmer. Dette skjer etter en søknadsprosess fastsatt 
av Norid. Vervet kan maksimalt innehas i to perioder à to 
år. Norid kan i særskilte situasjoner forlenge sittetiden 
til nemndas leder og nestleder med mer enn to perioder. 

Ved innføringen av vedlegg M har 
det ved en inkurie falt ut punkt som 
gav Norid anledning til å forlenge 
sittetiden til nemndas medlemmer 
og leder og nestleder dersom det 
forelå særskilte omstendigheter.  
 
Dette har blitt aktualisert av 
pandemien, som setter noen 
begrensninger på opplæring av 
eventuelle nye medlemmer, og 
muligheten for utvidelse av sittetid 
gjeninnføres dermed. 
 

4.5. Medlemmene utpekes for to år av gangen. Et medlem 
kan ikke sitte i mer enn tre perioder sammenhengende. 
Unntak gjelder dersom et sittende medlem blir valgt eller 
gjenvalgt som leder eller nestleder. 
 

4.5. Medlemmene utpekes for to år av gangen. Et 
medlem kan ikke sitte i mer enn tre perioder 
sammenhengende. Unntak gjelder dersom et sittende 
medlem blir valgt eller gjenvalgt som leder eller 
nestleder. Norid kan i særskilte situasjoner forlenge 
sittetiden til nemndas medlemmer med mer enn tre 
perioder. 
 

 


