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Høringsuttalelse - endringer i tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og 
inkassoloven (teknologi nøytral i tet) 

Skattedirektoratet er positive til Justis- beredskapsdepartementets høringsforslag om endringer i 
tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven (teknologinøytralitet). Økt adgang til 
bruk av elektronisk kommunikasjon legger til rette for tidseffektive løsninger og åpner for en mer 
automatisert dokumenthåndtering. Dessuten vil økt bruk av elektronisk kommunikasjon være 
kostnadsbesparende. 

Merknader til kapittel 3 om endringer ved varsel om tvangsfullbyrdelse mv. 

De foreslåtte lovendringene omfatter blant annet en generell adgang for elektronisk kommunikasjon 
mellom saksøker og saksøkte ved tvangsfullbyrdelse, jf. forslag til ny bestemmelse i 
tvangsfullbyrdelsesloven § 1-10. Forslaget innebærer blant annet at varsel etter tvtbl. § 4-1 8 kan 
sendes elektronisk fra saksøker til saksøkte så lenge dette er gjort på en betryggende måte. 

Det er ikke uvanlig at innkrevingsmyndigheten møtes med at skyldnere ikke har mottatt varselet, 
eller at varselet kommer i retur på grunn av ukjent adresse. Elektronisk varsling kan derfor bidra til 
at skyldnere får bedre kunnskap om at det foreligger et ubetalt krav som kan bli gjenstand for 
tvangsfullbyrdelse. Dette vil igjen medføre økte muligheter for at krav innfris før det fremsettes 
begjæring hos den alminnelige namsmann, eller det iverksettes tvangsfullbyrdelse hos 
sæmamsmannen. Formålet bak varslingsreglene synes derfor å bli ivaretatt på en bedre og mer 
effektiv måte. 

I forslagets punkt 3.2 legges det opp til at varselet kan sendes elektronisk dersom det er sendt på en 
"betryggende måte". Det fremgår videre at det skal vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle om 
varselet kan sendes elektronisk eller ikke. Etter Skattedirektoratets oppfatning kan begrepet 
"betryggende måte" være noe uklart, og det kan lett oppstå tvilstilfeller og uenigheter mellom 
partene om varselet er sendt på en betryggende måte eller ikke. For offentlige kreditorer vil 
forslagets vilkår om "betryggende måte" antakelig oppfylles gjennom utsendelse av brev gjennom 
eksisterende systemer som regulerer elektronisk kommunikasjon med publikum, for eksempel 
Altinn. For andre kreditorer kan det imidlertid oppstå større tvil om varselet er sendt betryggende 
eller ikke. Skattedirektoratet mener derfor at begrepet "betryggende måte" bør defineres nærmere. 
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Forslag til ytterligere regelendringer - tvfbl. § 7-21 annet ledd 

I forlengelsen av forslaget om elektronisk kommunikasjon mellom saksøker og saksøkte bør 
departementet også vurdere å legge til rette for økt elektronisk kommunikasjon mellom 
namsmyndighetene og trekkpliktige ved utleggstrekk. 

Namsmannen skal underrette trekkpliktige om plikten til å foreta trekk, jf. tvfbl. § 7-21 annet ledd. 
Vi kan ikke se at det er lovmessige hindringer for at underretningen sendes elektronisk. Det følger 
av§ 7-21 annet ledd, tredje punktum at den trekkpliktige i forbindelse med underretningen skal gis 
utskrift av namsboken. Det foreligger begrensninger i Skatteetatens systemer med hensyn til 
oversendelse av namsboken elektronisk. Man kan imidlertid reise spørsmålet om det er nødvendig 
at trekkpliktig får kopi av namsboken. 

Vi legger til grunn at underretningen inneholder nødvendig informasjon for trekkpliktige til å 
gjennomføre trekkpålegget, samt informasjon om konsekvensene av ikke å overholde plikten. Vi 
kan ikke se at trekkpliktige har behov for ytterligere informasjon som framkommer i namsboken, 
for eksempel hvilket krav saken gjelder. Hensynet til saksøktes personvern tilsier at utskrift av 
namsboken ikke sendes arbeidsgiver. Vi foreslår derfor at tvfbl. § 7-21 annet ledd, tredje punktum 
endres slik at namsboken ikke skal sendes trekkpliktige. Tvfbl. § 7-2 1 annet ledd, første og tredje 
punktum kan slås sammen til nytt første punktum som for eksempel kan lyde: 

"Namsmannen underretter partene om beslutningen og den trekkpliktige om plikten til åforeta 
trekk." 
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