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Angående klagesak for domenenavnet stralevern.no

Vedlagt følger Domeneklagenemndas vedtak i ovennevnte klagesak. Norid vil 
iverksette overføringen den 6. juni 2012, dvs etter at 7 virkedager har passert; så 
fremt alle forutsetninger er på plass. 

Domeneklagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages videre. Avgjørelsen 
er ikke til hinder for at noen av partene senere fremmer tvisten for de alminnelige 
domstoler. Vi gjør også oppmerksom på at avgjørelsen ihht regelverket nå publiseres 
på Norids nettsider. http://www.norid.no/domenekonflikter/klagearkiv/

Praktisk informasjon
For at overføringen skal gå mest mulig smertefritt, og for at den skal tilfredsstille 
regelverket for .no, ber vi om at klager gjør følgende:

● Levere ordinær egenerklæring for domenet til Norid på fax 73 55 79 99, eller som 
e-post til klage@norid.no. Merk erklæringen tydelig med "Klagesak". 
Egenerklæringen finner du vedlagt.

● Kontakt de som skal være registrar for domenet og be dem sende informasjon om 
følgende punkter til klage@norid.no.  Send gjerne kopi av dette brevet/e-posten til 
dem slik at de ser sammenhengen. 

 Kontakt-ID for abonnenten

 Kontakt-ID for juridisk kontakt

 Kontakt-ID for teknisk kontakt

 Navnetjenere som håndterer domenet (minst to navnetjenere).

VIKTIG: Legg merke til at nemndas avgjørelse faller bort dersom de ovenstående 
punktene ikke er utført innen 15. juni 2012 (15 virkedager) fra avgjørelsen ansees 
som mottatt! Bortfall av avgjørelsen betyr at sperringen av navnet oppheves, og at 
domenet ikke kan overføres uten at abonnenten godkjenner dette.

Postadresse/Postal address
UNINETT Norid AS
NO-7465 Trondheim

Besøksadresse/Visiting address
Abels gate 5, Teknobyen
Trondheim, Norway

Foretaksnr./Company reg. no. 985 821 
585
Bankkonto/Bank account 4200 49 88080

E-post/Email
info@norid.no
Telefon/Phone +47 07355
Faks/Fax +47 73 55 79 99

http://www.norid.no/domenekonflikter/klagearkiv/


Vennligst ta kontakt på info@norid.no eller telefon 07355 hvis noe er uklart.

Med hilsen
UNINETT Norid AS

Sara Haugen Berge
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