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Høring – forslag til endringer i enhetsregisterloven, foretaksregisterloven
og foretaksnavneloven
Nærings- og fiskeridepartementet sender forslag til endringer i enhetsregisterloven,
foretaksregisterloven og foretaksnavneloven på høring. Høringsnotatet inneholder flere
forslag til endringer i registerregelverket og i foretaksnavneloven. Forslagene legger blant
annet til rette for bedre utnyttelse av de mulighetene økt digitalisering gir.
Enhetsregisteret og Foretaksregisteret avgir opplysninger om personer med en rolle i en
virksomhet til brukere av registerinformasjon. Fødselsnummeret og d-nummeret kan ikke
avgis. Folkeregisteret kan imidlertid avgi fødselsnummer og d-nummer, slik at informasjonen
som avgis blir koblet til korrekt person. Departementet foreslår derfor å utvide
Enhetsregisterets og Foretaksregisterets adgang til å gi offentlige myndigheter mfl. tilgang til
fødselsnummeret og d-nummeret til fysiske personer som har en rolle i en virksomhet.
Endringene vil gjøre det mulig å overføre komplett rolleinformasjon fra registrene. Komplett
rolleinformasjon betyr både korrekt identifisering av rolleinnehavere og økt kvalitet på
opplysningene for den som mottar og bruker informasjonen. Når det ikke er tvil om hvem
som har en konkret rolle, slipper virksomhetene selv å finne knytningen mellom navnet på
rolleinnehaver og samme person med fødselsnummer eller d-nummer fra Folkeregisteret.
Dette er ressursbesparende for de som mottar og gjenbruker denne informasjonen.
Departementet foreslår også at reglene for registrering av enkeltpersonforetak endres, slik at
det ikke lenger skal være registreringsplikt for enkeltpersonforetak i Foretaksregisteret.
Samtidig foreslås det både å opprettholde dagens regler om at virksomheter som registreres
i et tilknyttet register, også skal registreres i Enhetsregisteret, og at enkeltpersonforetak kan
registrere seg frivillig i Foretaksregisteret hvis innehaver ønsker det. Formålet med forslaget
er å oppdatere gammelt regelverk som i liten grad er tilpasset den form for virksomhet som i
dag drives i enkeltpersonforetak. Samtidig er målet å gjøre regelverket enkelt å forstå og
bruke. Det legges også frem forslag om at det bare skal kunne registreres ett
enkeltpersonforetak for én og samme fysiske person.
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I tillegg legger departementet frem forslag til endringer i foretaksnavneloven, endringer i
forskrift om juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret og forslag til en ny forskrift til
foretaksnavneloven. Blant annet foreslår departementet at norske filialer av utenlandske
virksomheter (i EU-retten betegnet som «branch») som skal registreres i Norge, skal bruke
betegnelsen NUF i navnet. Det blir også foreslått at utenlandske filialers navn skal bestå av
det utenlandske foretakets navn og organisasjonsform. Departementet foreslår også at alle
foretaksbetegnelser skal stå til slutt i foretaksnavnet, og at foretaksnavnet skrives inn i
Enhetsregisteret med bruk av både små og store bokstaver etter virksomhetens eget ønske.
Alle kan sende høringssvar. Svarene er offentlige og blir publisert på regjeringens nettsider.
Høringsfristen er 4. oktober 2022. Vi ber om at høringssvarene sendes inn elektronisk her:
www.regjeringen.no/id2923472/
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