
 

 

Direktoratet for forvaltning og IKT 
(Difi) 

Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo 

Telefon: 22 45 10 00 

Besøksadresse Oslo: 

Grev Wedels plass 9 

Telefaks Oslo: 22 45 10 01 

Besøksadresse Leikanger: 

Skrivarvegen 2 

Telefaks Leikanger: 57 65 50 55 

postmottak@difi.no 

Org.nr.: NO 991 825 827 

www.difi.no 

  

 Vår dato Vår referanse 
28.1.2016 15/00941-2 

Deres dato Deres referanse 

      

Justis- og beredskapsdepartementet 

Postboks 8005 Dep 

0030 Oslo 

 

   

Saksbehandler:  

Jon Berge Holden 

    

 

 

 

Høringssvar - Endringer i tinglysingsloven, 

tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven 

(teknologinøytralitet) 

Difi viser til høringsnotatet.  

 

Difi støtter forslagene om å tilrettelegge for mer elektronisk kommunikasjon på tinglysings-, 

tvangsfullbyrdelses- og inkassolovens område.  

Forutsetningen er at den elektroniske kommunikasjonen skjer på en betryggende måte og at det 

foretas nødvendig regulering i inkassoloven. Difi er enig i at det er hensiktsmessig å basere seg 

på en rettslig standard som sikrer fleksibilitet for nye løsningsalternativer og endringer i 

risikobildet over tid.  

Høringsnotatet peker på at forsendelse til digitale postkasser kan oppfylle kravet til betryggende 

kommunikasjon. Difi er enig i den vurderingen, og viser til at Difi i løsningen for digital post til 

innbyggerne har inngått avtale med postkasseleverandører som, oppfyller kravene til «egnet 

informasjonssystem» iht. eforvaltningsforskriften § 8. Det innebærer at postkassene kan brukes 

til kommunikasjon av enkeltvedtak og annen viktig post. 

 

Avtalen Difi har inngått med leverandørene kan også benyttes av namsmyndigheten. Den vil gi 

ett grensesnitt for forsendelse til personer uavhengig av hvilken postkasseleverandør som er 

valgt. Det er imidlertid en forutsetning at postkasseadressen til innbyggeren hentes fra kontakt- 

og reservasjonsregisteret, som i dag bare  kan benyttes til forvaltningsoppgaver, jf. 

Eforvaltningsforskriften § 29 annet ledd. Vi anbefaler derfor at forskriften vurderes endret til å 

inkludere namsmyndighetens bruk.  

 

Per 1.6.2016 er i overkant av 700 000 personer registrert i kontakt- og reservasjonsregisteret 

med en digital postkasseadresse, mens i underkant av 100 000 har reservert seg mot å få 

enkeltvedtak m.v. elektronisk 
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Vennlig hilsen 

for Difi 

 

 

Ingelin Killengreen Jon Berge Holden 

Direktør Seniorrådgiver 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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