
Hva gjør jeg dersom reservasjonene mine 
ikke stopper uønsket reklame?

…da klager jeg til Forbrukerombudet! 

Forbrukerombudets kontaktinformasjon er: 

• www.forbrukerombudet.no/klage 
• e-post: post@forbrukerombudet.no 
• tlf: 23 40 06 00
• postadresse: PB 4597, 0404 Oslo

Mer informasjon om hva du kan gjøre for å unngå uønsket  
reklame finner du på følgende nettsteder:

www.forbrukerombudet.no
www.brreg.no/reservasjon (Brønnøysundregistrene)
www.regjeringen.no/bld/neitakk

nÅ er det enklere  
Å unngÅ uønsket  
reklame 

a	Du kan reservere deg mot gratis aviser 

a	Det blir enklere for deg å unngå uønsket telefonsalg

a	Du kan fortsatt reservere deg mot uadressert reklame

”Nei-takk”-
klistrelapper 
til postkasse 

og dør iNNi 
brosjyreN!



Til postkasse:

Til dør:

unngÅ uønsket telefonsalg  
og adressert reklame

Hvis du ønsker å reservere deg i Reservasjonsregisteret, kan du gjøre det på  
følgende måte: 

Gå inn på www.brreg.no/reservasjon 
eller logg inn via www.minside.no. 

Ring til Brønnøysundregistrene på tlf. 75 00 75 00 eller 75 00 75 03 
(datafon).

Nye regler i markedsføringsloven gjør det enklere for deg å unngå uønsket telefon-
salg. De samme regler gjelder også for adressert reklame. Reservasjonsregisteret i 
Brønnøysund registrerer nå både telefonnumre og flere adresser. Endringene gjør 
det lettere for de som markedsfører å se at det er akkurat du som ikke ønsker tele-
fonsalg eller adressert reklame. 

obs: Hvis du vil utvide din reservasjon til å omfatte flere telefonnumre og adresser 
må du logge inn på www.minside.no. 

obs: Det er ikke mulig å reservere seg mot markedsundersøkelser.

reservasjon mot gratis aviser  
og uadressert reklame

Hvis du ikke ønsker å motta gratis aviser i postkassen og/eller på dørmatta, kan 
du enkelt reservere deg mot dette. Dette er en separat ordning som kommer i til-
legg til den etablerte adgangen til reservasjon mot uadressert reklame. Hvis du vil 
unngå både gratis aviser og uadressert reklame må du sette opp to klistrelapper: 
en mot uadressert reklame og en mot gratis aviser.

slik gjør du:      
Du kan lage dine egne merker. De eneste kravene til merkene er at det klart frem-
går at du ikke ønsker gratis aviser/uadressert reklame og at den er godt synlig for 
den som distribuerer.

eller du kan bruke disse merkene:

OBS: Reservasjonsordningene gjelder ikke for innstikk i aviser og for offentlig informasjon.


