
 

  

 
 
 

 

 

 

 

HØRINGSSVAR - ENDRINGER I TINGLYSNINGSLOVEN, 
TVANGSFULLBYRDELSESLOVEN OG INKASSOLOVEN 
(TEKNOLOGINØYTRAL) 

 

Vi viser til høringsbrev og høringsnotat av 30.11.2015 om endringer i 
tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven. I det følgende gir vi våre kommentarer i 
anledning departementets forslag. Våre innspill er basert på tett dialog med 
representanter fra sentrale medlemmer på området for inkasso.  
 
Om Virke inkasso 
Hovedorganisasjonen Virke er Norges nest største hovedorganisasjon med 20 000 
medlemmer med til sammen 220 000 sysselsatte, med hovedvekt på bransjer 
knyttet til handel, service, kunnskap, teknologi og forretningsmessig tjenesteyting. 
Virke inkasso er en del av Hovedorganisasjonen Virke.  
 
Virke Inkasso, tidligere Norske Inkassobyråers Forening, er bransjefelleskapet for 
norsk inkassobransje. Vårt hovedformål er å ivareta bransjens rammebetingelser og 
bidra til å utvikle norsk inkassobransje til beste for oppdragsgivere, skyldnere og 
samfunnet. Virke Inkassos medlemmer utgjør majoriteten av alle selskaper innen 
næringen. Virke Inkasso har etablert et lovutvalg som har vurdert forslagene til 
endringer i tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven i høringsnotatet, og har 
utferdiget høringssvaret. Virke Inkasso lovutvalg består av juridisk direktør Børre 
Bratsberg i Kredinor, advokat og juridisk direktør Hanne Riksheim i Lindorff, advokat 
Pål S. Espås i Visma Collectors AS, advokat og leder juridisk avdeling Bjørn Ove 
Myhrsveen i Conecto AS og leder Nina Skalleberg i Virke Inkasso. 
 
Ad endringer i tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven 

Innledningsvis bemerkes at Virke Inkasso stiller seg positiv til foreliggende 
endringsforslag som vil medvirke til å legge til rette for teknologinøytralitet på tvangs- 
og inkassolovens område der det for inkassovarsel, betalingsoppfordring og varsel 
om tvangsfullbyrdelse til nå er foreskrevet skriftlig kommunikasjon på papir.  

De foreslåtte lovendringene fjerner skranker i lovgivningen som har utelukket 
elektronisk kommunikasjon. Etter Virke Inkassos skjønn er det imidlertid av hensyn 
til annen regulering uklart hvilken umiddelbar effekt de foreslåtte lovendringer vil 
kunne få på inkassoområdet. 
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Ad «Sendt på en betryggende måte» - en rettslig standard? 

Av foreliggende endringsforslag til ny § 3 a i inkassoloven og ny § 1-10 i tvangsloven 
fremgår at inkassovarsel, betalingsoppfordring og varsel om tvangsfullbyrdelse kan 
sendes elektronisk dersom meddelelsen er sendt på en «betryggende måte». 
Ordlydmessig synes forslaget å legge seg tett på den standarden som på 
inkassolovens område allerede er gjeldende for skriftlige meddelelser på papir sendt 
mottaker i ordinær postgang. Fra forarbeidene til inkassoloven, Ot prp nr 2 (1987-
88), hitsettes i denne forbindelse departementets uttalelse  

Departementets forslag innebærer at skyldneren får risikoen for forsinkelser i 
postgangen og for at varslene i det hele kommer frem. Departementet vil 
imidlertid understreke at dette kun vil gjelde dersom varsel er avsendt på en 
betryggende måte, til en adresse hvor det er god grunn til å regne med å nå 
skyldneren. Hvis ikke fordringshaveren eller inkassatoren har holdepunkter 
for at skyldneren kan nås på en annen adresse, må det normalt anses 
tilstrekkelig å sende varselet til den adressen som skyldneren har oppgitt til 
fordringshaveren. Er ingen adresse oppgitt, må det normalt anses 
tilstrekkelig å sende varselet til den adressen som er registrert av 
folkeregisteret. Dette er en adresse som til enhver tid skal holdes ajour, 
se lov 16 januar 1970 nr 1 om folkeregistrering kap II. 

Etter inkassoloven har altså mottaker selv risikoen for at meldingen kommer frem, så 
fremt ekspedisjonen er sendt på betryggende måte til en adresse det er god grunn til 
å regne med å nå mottaker. 

I departementets foreliggende høringsnotat er det mht hva som er «betryggende» 
fremholdt at «det vil være naturlig å legge vekt på at saksøkte er sikret mot å lide 
rettstap som følge av at vedkommende kan ha et annet forhold til sin elektroniske 
postkasse enn til fysisk post». Videre fremholdes at «det avgjørende vil være om 
mottakeren i tilstrekkelig grad blir oppmerksom på at rettslig relevant informasjon 
kan komme inn til vedkommendes elektroniske meldingsmottak». Kravene her synes 
å avvike fra det som ellers gjelder i inkassoloven og tvangsloven for brevlige 
ekspedisjoner, der korrekte adresseopplysninger til skyldner er utslagsgivende for 
betryggende-vurderingen. Det gis nå i tillegg anvisning på en individuell vurdering av 
adressatens forhold. Etterrettelig informasjon om mottakers e-postadresse eller 
adresse til en annen form for elektronisk meldingsmottak er alene ikke tilstrekkelig.  

Virke Inkasso vil i denne forbindelse bemerke at gjenbruk av formuleringen «sendt 
på en betryggende måte» kan virke uheldig hvis premissene ikke er konsistente for 
respektive brevlige og elektroniske forsendelser. Hertil kan en potensiell 
effektiviseringsgevinst ved adgang til elektronisk forsendelse av angjeldende 
meddelelser lett forsvinne i nødvendig avklaring av hvilket forhold adressatens måtte 
ha til sin egen elektroniske postkasse. Krav om konkrete individuelle vurderinger kan 
for øvrig vanskelig håndteres i en automatisert systemløsning som inkassoforetak 
gjerne benytter for resurseffektiv behandling av et stort volum av saker. 

Samtykke som grunnleggende forutsetning? 

I høringsnotatet på side 5 og 6 siterer departementet Ot prp nr 108 (2000-2001) med 
hensyn til krav om samtykke/godkjennelse ved elektronisk kommunikasjon. I 
høringsnotatet fremholdes at det fortsatt bør tas utgangspunkt i at partene må være 
enige hvis det skal kommuniseres elektronisk. Videre fremholdes at uttalelsen 
vedrørende nærhet i tid mellom samtykke og elektronisk kommunikasjon, samt 
regulering i avtale mellom partene om hvordan de skal sikre at motpart har korrekt e-
postadresse mv. er aktuell også ved elektronisk varsel om tvangsfullbyrdelse. Sett 
hen til at departementet i høringsnotatet fremholder «at det i stedet kan vurderes å 
stille et generelt vilkår om at varsel kan sendes elektronisk dersom meddelelsen er 
sendt på betryggende måte», er høringsnotatet etter Virke Inkassos skjønn ikke 
tilstrekkelig klar på om krav om samtykke/avtale skal være en grunnleggende 
forutsetning for elektronisk meddelelse av varsler mv. etter lovendringsforslagene i 
tvangsloven og inkassoloven. Det er ønskelig at dette avklares ytterligere. 
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Andre begrensinger - utfordringer 

Adgang til elektronisk kommunikasjon er på området for inkasso og 
tvangsfullbyrdelse begrenset også av andre regelsett enn tvangsloven og inkassolov 
med forskrift. 

Inkassoforetakene har i kraft av inkassoloven § 28 lovpålagt taushetsplikt. Vi legger 
til grunn at opplysninger om skyldnerens gjeldsforhold som måtte fremkomme i 
inkassovarsel, betalingsoppfordring og varsel om tvangsfullbyrdelse er beskyttet av 
taushetsplikten. Forholdet antas å representere en begrensning mht. foretakenes 
valg av kanal og form for elektronisk kommunikasjon med skyldner, oppdragsgiver, 
domstoler og namsapparat.  

Vi bemerker at personopplysningsforskriften § 2-11 pålegger kryptering eller annen 
sikring av personopplysninger som skal overføres elektronisk ved hjelp av 
overføringsmedium utenfor den behandlingsansvarliges kontroll når konfidensialitet 
er nødvendig. Det er Virke Inkassos forståelse at kommunikasjon i åpne kanaler til 
skyldnerens personlige e-postadresse derfor ikke kan benyttes. Behov for 
forhåndsavklaring av krypteringsløsning mv. med skyldner gjør slik kommunikasjon 
lite praktisk og uhensiktsmessig. 

Ordinær e-post til skyldner vil være usikret under overføringen og vil etter mottak 
ligge tilgjengelig på tjenesteleverandørens server, eller arbeidsgivers mailserver 
dersom vedkommendes jobbmail er den adresse som er opplyst for avsender. Også 
dette forhold er vanskelig å forene med inkassators taushetsplikt. 

Selv om det i praksis synes å være en viss avstand mellom liv og lære på området 
elektronisk kommunikasjon, kan ikke inkassoforetakene benytte en hjemmel til 
teknologinøytral kommunikasjon i tvangs- og inkassoloven uten hensyn til andre 
lovmessige begrensninger. 

Slik Virke Inkasso ser det, vil elektronisk forsendelse av foreskrevne varsler under 
gjeldende forutsetninger i praksis måtte forbeholdes ekspedisjon til mer formelle og 
strukturerte mottak enn mottakers ordinære e-postadresse. Aktuelle løsninger vil 
eksempelvis være Digipost, eller e-Boks. Disse løsningene har dessverre foreløpig 
svært begrenset utbredelse. Et alternativ kan være å åpne for sending til mottaker 
via Altinn.  

Slik Virke Inkasso ser det, vil inkassovirksomhetenes mulighet til å nyttiggjøre seg 
hjemmel for elektronisk ekspedisjon av varsler i praksis bero på utbredelse av 
løsninger som legger til rette for sikker, kryptert forsendelse til adressatens 
meldingsmottak. 
 

Ad «Kostnadene ved inndrivelse av forfalte pengekrav» 

I høringsnotatet s 11 fastslår departementet at kostnadene ved inndrivelse av krav 
vil bli lavere ved bruk av elektronisk kommunikasjon enn ved vanlig post. 
Departementet viser i denne sammenheng til portoutgifter, og mener denne typen 
besparelser skal reflekteres i reguleringen av skyldnerens erstatningsplikt etter 
inkassoforskriften.  

Inkassoforskriften gir fordringshaveren rett til gebyrmessig erstatning for utenrettslige 
inndrivelseskostnader. Systemet legger opp til en standardisert erstatning uavhengig 
av de faktiske kostnadene fordringshaver har hatt, og uten at de faktiske kostnader 
må dokumenteres. Etter § 1-1 annet ledd kan fordringshaver velge å kreve dekket 
sine faktiske kostnader, men adgangen til å kreve gebyrmessig erstatning faller da 
bort. Adgangen til å kreve erstatning for faktiske kostnader er allikevel begrenset til 
beløp tilsvarende satsene som fremgår i reglene om skyldnerens maksimale 
erstatningsplikt for utenrettslige inndrivingskostnader. Det er kun ved særlige tilfeller 
at fordringshaver kan kreve seg mer eks. der fordringshaver må bruke ekstra 
ressurser for å oppspore skyldner. Kostnadene må i dette tilfelle sannsynliggjøres.  
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Engasjerer fordringshaver en inkassator, er kostnadene begrenset til 
maksimalsatser for skyldnerens erstatningsplikt for utenrettslige 
inndrivingskostnader. Maksimalsatsene beregnes ut fra den til enhver tid gjeldende 
inkassosats og inkassokravets størrelse. I inkassolovens forarbeider Ot prp nr 2 
(1987-1988) s 73 har Departementet uttalt følgende:  
 

Departementet har imidlertid likevel kommet til at forskrifter med satser for 
skyldneres maksimale erstatningsplikt bør ta utgangspunkt i inkassatorers 
normale, faktiske kostnader ved inndrivingen, inklusiv variable kostnader til 
porto, telefon, kopier m v, og med tillegg av en rimelig fortjeneste.(…) 

(…) Departementet vil ellers understreke at dersom satser for skyldneres 
erstatningsplikt skal ta utgangspunkt i inkassatorers reelle kostnader ved 
inndrivingen, med tillegg av en rimelig fortjeneste, vil dette forutsette en 
rutinemessig ajourføring av satsene. Satsene bør f eks årlig vurderes i 
samråd med inkassobransjen og eventuelle representanter for skyldnere. 
Satsene bør da sammenholdes med den alminnelige prisutviklingen, og med 
utviklingen spesielt i inkassobransjen hvor f eks nye hjelpemidler kan ha 
gjort mer rasjonell drift mulig. 

Fra Innst.O.nr 53 (1987-1988) s 7 uttalte komiteen følgende om fastsettelse av 
inndrivingskostnader 

Komiteen er enig i at satsene fastsettes med utgangspunkt i inkassatorers 
normale faktiske kostnader ved inndrivingen, inklusive variable kostnader, 
og med tillegg av en rimelig fortjeneste. Komiteen er videre enig i at satsene 
bør gi en viss overdekning ved inndriving av store krav som kompensasjon 
for en viss underdekning av inndriving av små krav. 

Uttalelsene viser at det ligger en bredere vurdering til grunn for fastsettelse av nivået 
for inndrivingskostnader enn det som synes å være utgangspunktet i nåværende 
høringsforslag. Virke Inkasso vil påpeke forhold som ikke er vektlagt i forslaget om 
reduksjon på grunn av digitalisering.  

Inkassobransjen er en konkurranseutsatt virksomhet og inndrivingen fordrer effektive 
saksbehandlingssystemer som kan håndtere store volum. Inkassatorenes 
arbeidsoppgaver og arbeidsmengde varierer fra inkassooppdrag til inkassooppdrag, 
og det er således vanskelig å differensiere konkrete kostnader på et generelt 
grunnlag. For de fleste inkassoselskap håndteres postforsendelser i automatiserte 
systemløsninger, med de stordriftsfordeler dette allerede medfører på bla 
portoutgifter. Departementets argument om besparelser på slike utgifter synes derfor 
å mangle grunnleggende innsikt i det faktiske kostnadsbilde inkassoselskapene i 
realiteten har. Bruk av digitale postkasser som Digipost og e-Boks har prissatt 
forsendelser og mottak av digital post etter megabyte, og tilleggstjenester som SMS-
varsling har også en transaksjonspris. Utvikling av systemtilpasninger eller utvikling 
av egne brukerløsninger må også påregnes for bransjen.  

Under Virke Inkassos merknader til «sendt på betryggende måte», er det pekt på 
flere forhold som vil medføre manglende effektiviseringsgevinster dersom alle 
avklaringer for en sikker forsendelse må gjennomføres ved bruk av e-post. 
Innhenting av samtykke eller forhåndsvarsel, sikring av korrekt kontaktinformasjon til 
enhver tid og kryptering av forsendelser vil være både tidkrevende og 
ressurskrevende, og må hensyntas i den samme helhetsvurdering.  

Virke Inkasso kan heller ikke se at departementets forslag til redusering av 
maksimalsatsene er rimelig eller praktisk gjennomførbart. Den første løsningen som 
foreslås er en generell reduksjon av satsene. Selv om forslaget åpner for at man kan 
sende digitalt, medfører ikke det at alle varsel vil bli sendt digitalt. Pr i dag er ordinær 
post foretrukket av de fleste. Frem til digital post blir det eneste eller foretrukne 
alternativet, vil inkassobransjen stå overfor en konkret avveining i hver enkelt sak 
hvorvidt det er hensiktsmessig å benytte elektronisk kommunikasjon. Det vises i den 
forbindelse til kravene om at varsel må være sendt på «betryggende måte». Det er 
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mye som tyder på at elektroniske forsendelser kan gi lavere løsningsgrad innen 
utbredelsen av digital post er det foretrukne alternativet.  

Virke Inkasso ser også praktiske utfordringer ved håndhevelse av forslag om 
reduksjon av maksimalsatser der inkassator velger å benytte elektronisk varsel.  En 
sentral utfordring er at inkassator ikke kjenner til om skyldner aksepterer elektronisk 
kommunikasjon på saksregistreringstidspunktet. Dette er informasjon inkassator vil 
få på et senere tidspunkt eller må innhente på eget initiativ. I tillegg må inkassator til 
enhver tid oppdatere e-postadresser, hvilket vil være svært tid- og ressurskrevende. 
Pr dags dato legger en slik løsning opp til en kost-/nyttevurdering hos inkassator i 
stedet for å oppnå et ønsket mål om digitalisering av innfordring i tråd med den 
generelle utviklingen for øvrig.  
 
Etter Virke Inkassos vurdering er det ikke tilstrekkelig grunnlag for å fravike reglene 
for de gjeldende maksimale satser i dag. 

 
Ad «Særlige tvangsgrunnlag» 

 «Eksigible gjeldsbrev»  

Slik Virke Inkasso forstår utkastet legges det opp til å beholde eksigible gjeldsbrev 
som særlig tvangsgrunnlag, men uten at dette også skal gjelde ved elektronisk 
signering (med mindre kravet skal sikres ved pant og gjeldserkjennelsen inngår i de 
opplysninger som tinglyses). Umiddelbart fremstår dette som uheldig, der hvor det 
stilles kreditt uten sikkerhet eller hvor gjeldsbrevet skulle vært tinglyst, men hvor 
dette ikke blir gjennomført (på grunn av manglende samtykke fra sameier e.l.). Det 
vil også kunne oppstå situasjoner hvor kravet overstiger pantesikkerheten, og hvor 
man derfor ikke lengre vil ha tvangsgrunnlag mot skyldner etter at pantet er realisert. 
Det er derfor vår oppfatning at forslaget bør utformes slik at det sikrer eksigibiliteten 
også for gjeldserkjennelser med elektronisk signatur. 

Det arbeides med å utvikle elektronisk tinglysning av pant hos Statens Kartverk også 
for ikke-profesjonelle aktører. I følge Kartverket sine sider, vil dette kunne være 
tilgjengelig fra 2017/2018. Dette vil kunne medføre at det stilles både realkausjoner 
og ordinære kausjoner ved elektronisk pantsettelse i forhold som ikke er regulert 
etter finansavtale § 61, 2. ledd. Virke Inkasso mener forslaget til ny lovtekst bør ta 
høyde for dette. 

I utkastet til ny § 7-2, 3. ledd benyttes “fast eiendom”. Det bør etter vår oppfatning 
benyttes annet uttrykk, som også omfatter sikkerhet tinglyst i andre verdier, herunder 
løsøre, selv om det i dag ikke foreligger konkrete planer om elektronisk tinglysning 
av slike pant. 
 
«Skriftstykke» 

Virke Inkasso er enig i at det bør åpnes for at “skriftstykke” også omfatter 
dokumenter eller kravsinformasjon forelagt skyldner elektronisk. Videre er Virke 
Inkasso av den oppfatning at det også bør fremkomme at andre enn fordringshaver 
kan være avsender av “skriftstykket”; det er alminnelig antatt at dette er gjeldende 
rett (Lovavdelingens uttalelse den 16.11.2005). Når bestemmelsen nå revideres, bør 
dette innarbeides på en hensiktsmessig måte. 
 

«Renter og utenrettslige inndrivingskostnader»  

Det følger av gjeldende tvangsfullbyrdelseslov § 7-2 bokstav a at et eksigibelt 
gjeldsbrev også er tvangsgrunnlag for renter og utenrettslige inndrivingskostnader 
forutsatt at gjeldsbrevet inneholder vedtakelse av at også renter og slike kostnader 
kan drives inn uten søksmål.  
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Gjeldende tvangsfullbyrdelseslov § 7-2 bokstav e bestemmer at krav som etter 
særlig lovbestemmelse er tvangsgrunnlag for utlegg, også er tvangsgrunnlag for 
renter og utenrettslige inndrivingsomkostninger når ikke annet følger av 
lovbestemmelsen. 

Videre følger det av gjeldende tvangsfullbyrdelseslov § 7-2 bokstav f at skriftstykke 
også er tvangsgrunnlag for renter og utenrettslige inndrivingskostnader.  

De øvrige bestemmelser i gjeldende tvangsfullbyrdelseslov § 7-2 inneholder ikke 
tilsvarende bestemmelser om at renter og utenrettslige inndrivingskostnader gis 
tvangsgrunnlag.  

Virke Inkasso deler forslaget om at samtlige tvangsgrunnlag i 
tvangsfullbyrdelseslovens § 7-2 gis tvangsgrunnlag for renter og utenrettslige 
inndrivingskostnader gjennom ny generell bestemmelse i annet ledd. Virke Inkasso 
ser ingen grunn til å opprettholde den forskjell mellom de ulike tvangsgrunnlagene 
som nå er gjeldende.  

Virke Inkasso støtter forslaget om å oppheve kravet til særskilt vedtakelse av at også 
renter og utenrettslige omkostninger kan inndrives uten søksmål. Det er etter Virke 
Inkasso sitt syn riktig som påpekt i forslaget at det av og til kan være tvil knyttet til 
hva vedtakelsen er ment å omfatte i det konkrete tilfelle. Det bør etter Virke Inkasso 
sitt syn være tilstrekkelig at skyldneren blir gjort oppmerksom på at gjelden kan 
inndrives uten søksmål, slik som foreslått. 

Virke Inkasso er videre av den oppfatning at departementets forslag til lovendring i 
tvangsl. § 7-2 annet ledd, §13-2 annet ledd bokstav a, § 13-2 tredje ledd bokstav a 
og § 13-6 første ledd tredje punktum, er hensiktsmessige og på en lovteknisk god 
måte avhjelper en uklar hjemmel for at angjeldende tvangsgrunnlag også omfatter 
renter av utenrettslige inndrivingskostnader. 

 
Tilbakelevering, utlevering og fravikelse 

Endringene omkring skriftkravet synes tilpasset den teknologiske utviklingen hvor 
avtaler i større grad inngås elektronisk, og hvor avtaleslutningen bekreftes ved bruk 
av digital signering (som f.eks. BankID, MinID eller BuyPass). 
 
Virke Inkasso tar ellers forslaget og merknadene til ny lovtekst til etterretning. 
 
 

Virke Inkasso anmoder for øvrig departementet om å fortsette arbeidet med 
teknologinøytralitet i tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven, for økt digitalisering 
av tjenester som er omfattet av regelverket. Virke Inkasso står gjerne til 
Justisdepartementets tjeneste dersom man ønsker ytterligere dialog og samarbeid i 
forbindelse med det videre lovarbeidet tilknyttet denne høringen.  

Vennlig hilsen 

Hovedorganisasjonen Virke 

 

Nina Skalleberg 

Leder Virke Inkasso 

   


