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Hei, 

Nyhetsbrev ISOC Norge september 2015 Piratebaydommen: 

Det er lenge siden sist nyhetsbrev, så vi tar med denne dommen. 

Dette er første gang det er kommet en dom fra norske rettsinstanser som forbyr et 

nettsted. Tidligere har nettsider som blir blokkert av ISP vært en forholdsvis frivillig 

liste fra Kripos med sider som har kjent ulovlig innhold. 

Like etter rettsavgjørelsen var ble det kjent at en av de store svakhetene ved denne 

rettsavgjørelsen er at denne blokkeringen kun gjelder for de internettoperatørene 

som er nevnt i kjennelsen. 

ISOC Norge mener vi skal følge norsk lov. ISOC Norge ser at det er problematisk å 

kunne trekke enkeltnettsteder til retten for å kunne blokkere sider på internett. ISOC 

Norge ser at det er problematisk å bruke rettsinstanser for å begrense tilgangen til 

noen brukere, mens andre brukere får en større tilgang på internett. 

Dom i eu ropeisk domstol angående safe harbour: 

Safeharbour saken har fått dom. Kort fortalt handler dette om at det ble tatt ut sak i 

forbindelse med at amerikanske selskap samler inn informasjon om europeiske 

borgere. Dommen sier grovt sett at behandlingingen av denne informasjonen for 

ikkeamerikanske borgere ikke er bra nok. Denne dommen kan få flere 

ettervirkninger. 

ISOC Norge ser denne dommen som et riktig steg i at folk skal kunne kjenne seg 

trygge på at deres personopplysninger er trygge på nett. Når d et er sagt, ser vi også 

at denne dommen kan få store konsekvenser for mange aktører på internett. 

  



 

EUhøringer 

EU er ute med en offentlig høring som privatpersoner kan svare på. Disse høringene 

omhandler både internett nettverket, og behov for internetts kapasitet og kvalitet i 

fremtiden. Følg linkene om du ønsker å delta ved å svare på, eller om du ønsker å si 

deg opp en mening. Du kan svare på disse høringene (i form av 

spørreundersøkelser) som privatperson. ISOC har ingen offisiell uttalelse om disse 

høringene enda, verken via det europeiske kontoret eller via ISOC Norge, men har 

som alltid et syn på at internett må være tilgjengelig for alle (også i grisegrendte 

strøk), og at brukere bør ha et stabilt og robust internett med en kapasitet på 

internett som tilsvarer at det kan brukes funksjonelt. 

En veldig kort og lite utfyllende introduksjon til de to høringene: 

Den første høringen handler om å få tilbakemeldinger angående antatt behov for 

internettstrukturer basert på blant annet EU sitt ønske om Digital Single Market, og 

det at man ser Internet of Things, sosiale medier, innhold på nett øker etc. 

"Public Consultation on the Needs for Internet Speed and Quality Beyond 2020" 

Høring nummer to har to bakgrunnssaker: den første saken dreier seg om et ønske 

om et europeisk «Digital single market» som i og for seg er et forsøk på å bedre 

netthandling innad i Europa. 

Den andre saken dreier seg om en hvordan fremtiden krever økt kapasitet i nettet, 

og oppgraderingen av nett og drivere som skal takle dette. 

"Public consultation on the evaluation and the review of the regulatory framework for 
electronic communications networks and services" 

Fristen på høringene er 7. desember. De er formulert som spørreundersøkel ser. 

Kommende arrangementer 

ICANN 54 samles i Dublin 1822 august. Det er gratis å delta, og hvem som helst 

kan melde seg som deltaker om de er interesserte. Man kan også delta remote. Ta 

gjerne kontakt med Maja (maja@isoc.no) om du har tenkt til å dra, så møtes vi der. 

Fra ISOCstyret skal Maja og Eirik. ISOC har en fellesmiddag for deltakere. Du kan 

melde deg på denne ved å følge denne linken (krever at du har brukernavn til 

connect.internetsociety.org, men det er det bare å skaffe seg hvis du ikke har). 

Nytt medlemsmøte!  

Hold av ettermiddagen torsdag 19.11  mer informasjon kommer, men vi kan så 

langt si at vi har tenkt til å invitere til et kort og godt møte hvor vi håper vi kan røske i 

gang litt diskusjon. 

Neste nyhetsbrev kommer forhåpentligvis i desember. 
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