
 

Møte:  Møte mellom Norid og Dot-Enno 

Dato:  28.02.2017 kl. 12.30–16.00 

Sted:  Norids kontor i Trondheim 

Referent:  Marit Østlyng 

Til stede:  Fra Dot-Enno: Kristian Ørmen, Benny Samuelsen, Espen Rampton 

Fra Norid: Jarle Greipsland, Unni Solås, Elisabeth Farstad, Rune Sivertsen, Marit Østlyng  

Forfall:  Fra Norid: Ann-Cathrin Marcussen 

Kopi:  Møtedeltakerne og de som var innkalt 
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Referat 

1. Godkjenning av referat fra siste møte 30. august 2016 

Referatet godkjent 

 

2. Gjennomgang av aksjonslista 

Se aksjonslista 

 

3. Planlagte endringer i datamodellen (Norid v/JG) 

JG gjennomgikk de endringene i datamodellen som er planlagt i forbindelse med ny personvernlov 

som trer i kraft i mai 2018. 

Målet med endringene er å forenkle datavedlikeholdet for alle, øke kvaliteten på de dataene som 

faktisk registreres, og unngå å lagre data som aldri blir brukt av Norid. I tillegg til å justere hvilke 

data som blir lagret, må det også vurderes hvilke data som vises åpent via whois. Det betyr 

innskrenking i åpen whois-visning. I tillegg kan lukkede whois-løsninger som viser mer data tilbys for 

brukergrupper med spesielle behov (registrarer, påtalemyndighet etc.). 

Referat 



 

Foreslåtte endringer: 

- Fjerne påkrevd relasjon mellom juridisk kontakt og organisasjonen som er abonnent, 

samt relasjon til organisasjonsobjekter fra personobjekter og relasjon til personobjekter 

fra rolleobjekter.  

- Postadresse vil kun være påkrevd for abonnent, det vil si at postadresse for 

sonekontakter og juridiske og tekniske kontakter ønskes fjernet. Her er EPP-

grensesnittet en utfordring fordi postadresse er påkrevd for kontaktobjekter. Dette 

gjenstår å løses praktisk. I forbindelse med dette er det også vurdert å hente 

postadresser fra andre kilder, f.eks. Brønnøysundregistrene. 

- Faksnummer fjernes. 

 

Samtidig vil Norid vurdere et innspill som er kommet fra registrarene som gjelder muligheten for å 

registrere flere organisasjonsobjekter for samme organisasjon innenfor samme registrar.  

 

Innspill fra registrarforeningen: 

- Data i Brønnøysundregistrene er gjennomgående ikke oppdatert, spesielt for 

enkeltpersonforetak. Data hentet derfra vil dermed ikke nødvendigvis vil øke kvaliteten 

på data i whois-databasen. 

- Dot-Enno anbefalte å se på den svenske modellen. I Sverige har de gjort alle 

kontaktobjekter valgfrie, og abonnent-ID viser all abonnentinformasjon. Kan være verdt 

å vurdere for å komme rundt problemet med obligatoriske postadresser i EPP-

grensesnittet.  

- Det er fortsatt ønskelig med mulighet for flere organisasjonsobjekter for samme 

organisasjon innenfor samme registrar. Samtidig er det viktig at det fortsatt er enkelt å 

finne alle domener som er registrert på samme abonnent. 

 

4. Abuse-kontakt (Norid v/JG) 

NorCERT har ytret ønske om at det legges til en abuse-kontakt for alle domener. 

 

Dersom en slik kontakt skal inn per domene, vil datamodellen og EPP-snittet måtte ta inn et nytt 

kontaktobjekt for å representere denne. Norid ønsker å høre hva registrarforeningen tenker rundt 

dette. 

 

Registrarforeningen ser ikke helt behovet for en slik kontakt, man kan like gjerne benytte den 

kontaktinformasjonen som allerede finnes for en abonnent. Det er også fare for at en slik kontakt vil 

misbrukt til å sende andre typer henvendelser.  

 

Det vil være bedre med en abuse-kontakt per registrar. Mange registrarer har allerede et system for 

å håndtere slike henvendelser. 

 

Norid tar med seg innspillene videre i vurderingen om behovet for abuse-kontakt, og på hvilket nivå 

den i så fall skal registreres. 

 

 

 



 

5. Domenelås, status (Norid v/MSØ) 

En beskrivelse av et mulig opplegg for en domenelås ble lagt fram på siste statusmøte. Siden da har 

Norid sett på muligheten for å legge til rette for at identifisering av abonnenter som bestiller denne 

tjenesten gjøres med digital signatur. Planen er å benytte en ekstern leverandør av digital 

signering.  

Så snart et forslag til tjenestebeskrivelse samt kontraktsvilkår er ferdigstilt, vil det bli sendt ut på 

høring til alle registrarene.  

 

6. Registrarseminar 26. april, status (Norid v/MSØ) 

Årets registrarseminar avholdes 26. april på KS Agenda i Oslo. Kvelden i forveien vil det bli et sosialt 

arrangement for alle registrarer på Josefine Vertshus. 

 

Aktuelle tema er praktiske råd rundt beslag av domener og den nye personvernloven. Norid vil også 

ha en presentasjon om ny datamodell. 

 

Registrarforeningen ble oppfordret til å komme med ønsker og tips til tema og foredragsholdere.  

 

7. Revisjon av betalingsmodellen (Norid v/MSØ) 

Norid har gjenopptatt prosessen med å vurdere om dagens betalingsmodell skal erstattes av en 

kontomodell hvor registrarene selv i større grad styrer hvor store beløp de forhåndsbetaler til Norid, 

og ville høre om dette fortsatt er noe registrarene ønsker. Registrarforeningen er positiv til at dette 

blir tatt opp på nytt, og Norid vil se på det regnskapsmessige før et forslag sendes ut på høring til 

alle registrarene. 

 

8. .no runder 30 år 17. mars, planer for jubileumsåret (Norid v/EF) 

Norid vil benytte jubileet som en anledning til å fortelle om internettutvikling og digitalisering 

generelt, samt at det vil være flere begivenheter i løpet av året. 

Blant annet vil det være et seminar i Oslo den 18. oktober 2017 som er åpent for alle. 

Registrarforeningens leder er invitert til middag samme kveld.  

 

9. Eventuelt 

 Registrarforeningen ønsker at host-navn står i klartekst i whois-databasen uten at man må 

klikke seg videre fra navneserver-hendelen. Norid tar med innspillet som en del av 

datamodell prosjektet. 

 Registrarforeningen ønsker at det blir mulig for privatpersoner å registrere flere enn fem 

domener. Forslaget fremmes som sak på neste Norpol-møte.  

 

10. Tidspunkt og sted for neste møte  

Onsdag 14. juni 2017, 12.00–16.00 på Norid-kontoret i Oslo.  

 

 

 



 

  

 

Aksjonsliste   

 

1. Innspill til registreringssystemet  

 

Norid vurderer innspillene og ser hvilke systembegrensninger som er nødvendige og hvilke som kan 

endres. Som et minimum må de begrensningene som finnes dokumenteres. 

 

a. Norid vil vurdere om det kan sendes ut servicevarsel via EPP når sletting av objekter skjer 

 

Oppdatert 18.03.2015: Norid har nå ressurser til å jobbe med saken. Målet er å ha et slikt varsel 

utviklet og implementert i løpet av våren.  

 

Oppdatert 30.08.2016: Ferdig utviklet, men ikke implementert 

 

Oppdatert 28.02.2017: I produksjon, aksjonen slettes. 

 

b. Norid vil lage en webside med oversikt over varslingsrutiner i forbindelse med oppdateringer 

av registreringssystemet 

 

Oppdatert 28.02.2017: Ikke implementert, Norid sjekker status 

 

c.  Mulighet for å sette serverhold via EPP for å få et domene ut av sonen 

 

Norid v/ACM snakker med jurister hos IIS om hvordan de har vurdert de juridiske sidene, samt hvilke 

erfaringer de har gjort seg med denne ordningen. 

 

28.02.2017: AC skal snakke med Filippa i .se for å innhente erfaringer før Norid tar opp saken 

internt. 

 

d. Mulighet for flere organisasjonsobjekter per org.nummer per registrar 

 

28.02.2017: Norid vil vurdere og gi et svar på dette som en del av prosjektet som omhandler 

endringer i datamodellen. Se sak 3 i referatet. 

 

2. Kontaktpunkt hos Norid  

Registrarforeningen ønsker seg et kontaktpunkt hos Norid, f.eks. et telefonnummer, der Norid kan 

nås hvis en kritisk feilsituasjon oppstår.  

 

Oppdatert 28.02.2017: Norid vil høre med UNINETT om muligheten til å drifte en slik tjeneste. 

 

3. Fornying av domener  

Registrarforeningen har tre innspill til prosessen rundt fornying av domener: 

 Gjøre det mulig å fornye domener tidligere, minst tre måneder før utløpsdato (vanskelig å 

holde styr på hvilke domener som er betalt og venter på fornying, samt at kunder betaler og 

flytter til ny registrar før domenet er fornyet.) 



 

 Publisere utløpsdato for domener i whois-databasen (bakgrunn: slik at kunden kan se at 

domenet er fornyet) 

 Mulig med fornying for flere år. Regstrarer opplever etterspørsel om dette, og tilbyr det, 

men da er det et problem at kunden ikke kan overføres ved flytting til ny registrar. 

 

Oppdatert 28.02.2017: Norid skal ta opp disse punktene med ledelsen. 

 

Larsen Data har til opplysning tilbudt fornying for inntil fem år av gangen i halvannet år nå, og ser 

at overraskende mange kjøper fem års fornying hos de TLD-ene som tilbyr flerårig registrering. For å 

sørge for at whois-informasjonen til kunden holdes oppdatert, krever mange av disse TLD-ene at 

registraren kontakter kunden en gang i året, f.eks. for å be dem bekrefte whois-informasjonen.  

 

4. Privatpersoner under .no 

 

a. Gjøre oppslag av PID mulig, slik at registrarene kan få ut fullt navn og dermed gjøre 

verifisering av kunder sikrere.  

 

Problemet er gjerne kunder som til daglig bruker en variant av navnet sitt som ikke er lik det som 

står i Folkeregisteret. De oppgir dette navnet og PID til registraren, som så ikke har noen måte å 

sjekke dette på før de lager personobjektet hos Norid og får feilmelding fordi navnet er feil. 

Feilmeldingen returnerer ikke det korrekte navnet.  

 

Oppdatert 28.02.2017: Norid ser på muligheten for reversoppslag i PID automaten.  

 

b. Se på prosessen med generering av PID. Registrarene bemerker at det er fare for at kunden 

forsvinner til en annen registrar i løpet av den tiden det tar å få generert en PID.  

 

Oppdatert 28.02.2017: Norid noterer innspillet. 

 

5. Auth-info  

 

a. Norid kontakter NKOM angående å gjøre authInfo obligatorisk for alle domener 

 

Oppdatert 28.02.2017: Norid vil gjøre authinfo obligatorisk, og skriver et notat om hvorfor vi ønsker 

dette og sender til NKOM.   

 

b. Legge ut liste på registrarweben for hver enkelt registrar over domener som ikke har 

authInfo 

 

Kun aktuelt dersom authInfo ikke gjøres obligatorisk. Avventer derfor avklaring på det først. 

 

6. Eierskifte på domener  

Registrarforeningen har to innspill til prosessen rundt eierskifte på domener 

 

a. Domener bør ikke få ny registreringsdato ved eierskifte  

 

Oppdatert 28.02.2017: Registrarforeningen skriver et notat med begrunnelse som sendes til Norid. 



 

 

 

b. Fjerne avgift ifm abonnentbytte for domener som er utløpt 

 

Oppdatert 28.02.2017: Dot-Enno skriver et notat med begrunnelse som sendes til Norid. 

 

c. N.LEG domener – ny dato ved overføring.  

Abonnenten risikerer å miste domenet. Registrarforeningen ønsker at de ikke får ny dato ved 

overføring.  

 

Oppdatert 28.02.2017: Norid vil ikke følge opp disse. Aksjonen fjernes. 

7. Informasjon til bobestyrere  

Norid og registrarforeningen skal samarbeide om å lage informasjon til bobestyrere. 

 

a. Flagging av domener der abonnenten er konkurs 

Registrarforeningen ønsker at domener flagges når abonnenten meldes konkurs i Brreg, slik at de 

ikke enkelt kan endres, slettes eller overføres uten at bostyrer er inne i loopen.  

 

Det er flere måter å løse dette på, f.eks. med EPP-utvidelser og/eller manuelle rutiner.  

 

Oppdatert 28.02.2017: Dot-Enno v/BS og Norid v/ACM skal ha et arbeidsmøte hvor dette diskuteres 

  

b. Informasjon til bostyrere  

Norid v/ACM tar kontakt med Konkursrådet og ber om et møte der også registrarforeningen og 

muligens IKT-Norge kan delta. Hensikten er å utveksle informasjon om og erfaringer med 

domenenavn og tjenestespekteret rundt i forbindelse med konkurser. ACM samarbeider med Dot-

Enno v/BS om å forberede møtet. 

 

Oppdatert 28.02.2017: Dot-Enno v/BS og Norid v/ACM skal ha et arbeidsmøte hvor dette diskuteres 

 

 


