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Svar på høringsnotat om håndheving av forbrukerlovgivning 
 

Vi viser til høringsbrev av 28.06.2018.  

 

Domstoladministrasjonen ønsker kun å kommentere de forslagene som berører domstolenes rolle og 

oppgaver slik de omhandles i høringsnotatet. 

 

Slik en oppfatter forordningen, kan landene velge å gi håndhevingsorganene utvidet myndighet, 

eller overlate flere av avgjørelsene til domstolene, slik departementet har foreslått. 

 

Departementets forslag innebærer at domstolene ikke skal overprøve forvaltningens 

(håndhevingsorganenes) vedtak, men selv treffe avgjørelser om for eksempel å fjerne, deaktivere 

eller begrense tilgangen til digitalt grensesnitt. Avgjørelsene vil blant annet gå ut på en beslutning 

om å fjerne innhold på for eksempel nettsider, og apper og eventuelt stenge tilgangen til disse 

dersom det anses nødvendig for å unngå risikoen for alvorlig skade på den kollektive 

forbrukerinteressen.  

 

Slik vi ser det kan ikke domstolene stå for den saksbehandlingen som vil måtte gjennomføres for å 

fremskaffe tilstrekkelig solid faktisk grunnlag for å treffe de den typen beslutninger som det her er 

tale om. Det må håndhevingsorganene ha ansvaret for. Denne saksbehandlingen bør tilfredsstille de 

krav som forvaltningsloven stiller til grundighet og etterrettelighet når det treffes 

forvaltningsvedtak. Det bør være en selvfølge at det håndhevingsorganene har tilgang til nødvendig 

faglig ekspertise på sine saksområder. Dette er en særlig kompetanse domstolene ikke besitter og 

heller ikke er etablert for å inneha.  

 

Prinsipielt vil vi dessuten understreke at norsk rettstradisjon i hovedsak har bygget på at 

forvaltningsoppgaver skal være forbeholdt kommunale og/eller statlige forvaltningsorganer. 

Domstolenes oppgave har, som en nøytral og upartisk instans, vært av kontrollerende art. For å 

ivareta domstolenes uavhengige rolle mener vi at domstolene må opprettholde sin posisjon som 

kontrollerende organ – og ikke i praksis bli en del av forvaltningen, slik departementet i realiteten 

kan se ut til å gå inn for.  
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Med hilsen 
 

 

Solveig Moen Merethe Baustad Ranum 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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