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Til: Nærings- og fiskeridepartementet 
 
Det vises til brev fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) datert 19. mai 2015 hvor det bes om at 
eventuelle merknader til forslag til endringer i forskrift om eksportkredittordningen sendes til NFD innen 
21. august 2015. Eksportkreditt Norge AS har følgende merknader. 
 

- § 4 (3) bør lyde; «Ved vurdering av hva som skal anses som norske leveranser som nevnt i annet 
ledd a) kan det være av….», slik at bestemmelsen er i samsvar med tilsvarende bestemmelse i 
GIEKs regelverk. 
 

- I § 6 (3) er det foreslått et nytt avsnitt som sier at; «Eksportkreditt Norge AS kan, når hensynet til 
statens samlede interesser tilsier det, refinansiere på markedsmessige vilkår, lån som er 
minimum 70 pst. garantert av GIEK.» I bestemmelsen bør det presiseres at kravet i forskriften § 
1 (2) om at søknad om finansiering må foreligge før den kommersielle kontrakten inngås ikke 
gjelder ved refinansiering etter denne bestemmelsen. GIEK har ikke tilsvarende krav i sitt 
regelverk og har derfor ventelig stillet garantier for flere utlån hvor kravet til søknad før kontrakt 
ikke er oppfylt. 

 
Dersom det er spørsmål til merknadene er det bare å ta kontakt med undertegnede. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
 
Tobias Hvinden 
General Counsel – Head of Legal  
Mobil: +47 489 99 431, toh@eksportkreditt.no 
Eksportkreditt Norge AS 
Hieronymus Heyerdahls gate 1, P.O. Box 1315 Vika, 0112 Oslo, Norway. Tel: (+47) 22 31 35 00 www.eksportkreditt.no 
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