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Endringer i tinglysningsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven 

(teknologinøytralitet) – Høringsuttalelse  

Vi viser til brev av 30. november 2015 med oversendelse av høring om Endringer i 

tinglysningsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven (teknologinøytralitet). 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) støtter de forslagene til endringer i 

tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven som fremkommer i Justis- og 

beredskapsdepartementets høringsnotat. Forslagene til endring er viktige bidrag til at 

iverksettingen av elektronisk tinglysing i løpet av 2016 skal oppnå den tilsiktede 

samfunnsøkonomiske gevinsten.   

 

Det fremkommer av høringsnotatet at finansavtaleloven ikke er omfattet, og at en vurdering 

av disse reglene eventuelt må skje i form av en senere gjennomgang. KMD er opptatt av at 

også finansavtalelovens regler gjennomgås slik at reglene blir tilpasset elektronisk tinglysing. 

Dette gjelder særlig bestemmelsene om kausjonsavtaler i forbrukerforhold. KMD imøteser 

derfor en slik gjennomgang. 

 

Når  relevante bestemmelser i tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven 

gjøres teknologinøytrale, er KMD positive til at de prosesser og tjenester de regulerer, kan 

digitaliseres. Vi er videre av den oppfatning at mange av de hensyn som har begrunnet 
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papirbasert kommunikasjon innenfor disse regelverkene, også kan ivaretas gjennom digitale 

løsninger.  

 

KMD vil dessuten vise til at digital kommunikasjon vil muliggjøre at personer med 

funksjonsnedsettelser i større grad vil kunne kommunisere med virksomheter, enn ved 

papirbasert kommunikasjon. En blind person kan for eksempel fylle ut digitale skjemaer, 

utveksle e-poster mm, men vil ha behov for assistanse dersom kommunikasjonen er 

papirbasert.  

 

Det er en forutsetning at IKT-løsningene som benyttes i forbindelse med de ulike prosesser og 

tjenester høringsnotatet omtaler, er utviklet i tråd med, og oppfyller krav til universell 

utforming, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 14 og forskrift om universell 

utforming av IKT-løsninger. Dette regelverket fastsetter bl.a. at "nettløsninger" rettet mot 

allmenheten skal være universelt utformet, jf. dtl. § 14 og forskriftens § 2. Det er grunn til å 

anta de IKT-løsningene som skal muliggjøre digitale prosesser og tjenester i tilknytning til 

lovene som omtales, vil falle innenfor virkeområdet til regelverket om universell utforming av 

IKT-løsninger. 

 

KMD har forelagt utkastet for Difi. Tilbakemelding derfra er også generelt positiv. Dog er det 

fremkommet en bemerkning ift høringsnotatets pkt. 4.5 siste avsnitt om merknader til 

inkassoloven § 3 a. "Fastsatte skriftlighetskrav vil fortsatt innebære et krav om at opplysningene 

skal gis ved hjelp av skrifttegn." Det synes her å være en viss uklarhet ift hva "ved hjelp av 

skrifttegn" medfører, skal det fortsatt forståes som "på papir" eller kan man benytte xml-format? 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Hanne Finstad (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Gry Johansen 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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