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Høringsnotat om endringer i gebyrstrukturen i Brønnøysundregistrene 

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift 11. 

desember 2015 nr. 1668 om gebyr til Brønnøysundregistrene (gebyrforskriften), lov 8. juni 

1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) og i lov 3. juni 1994 nr. 15 om 

Enhetsregisteret (enhetsregisterloven) på høring. 

 

Forslaget innebærer at det etableres en ny gebyrstruktur for finansiering av 

Brønnøysundregistrenes tjenester. Formålet med ny gebyrstruktur er todelt. For det første 

skal den redusere dagens overprising av enkelte gebyrer slik at gebyrinntektene ikke 

overstiger kostnaden ved å produsere og levere de ulike tjenestene. I tillegg har forslaget til 

hensikt å etablere en hensiktsmessig kostnadsfordeling mellom eksisterende registre i tråd 

med prinsippene i R-2015-112 om bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering fra 

Finansdepartementet. 

 

Dagens gebyrinntekter kommer i hovedsak fra Løsøreregisteret og Foretaksregisteret. Den 

største delen av dagens overprising er knyttet til gebyrene i Løsøreregisteret. For å møte 

kravene i rundskrivet om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering er det nødvendig å innføre nye 

gebyrer for å sikre en mer hensiktsmessig kostnadsfordeling.  

 

Departementet foreslår en vesentlig omlegging i gebyrstrukturen for Brønnøysundregistrene, 

der siktemålet er at gebyrene for gebyrbelagte registre skal dekke kostnadene til drift av det 

enkelte registeret. Det er også et siktemål at det ikke skal kreves inn mer i gebyr enn det 

driften av registeret koster. Departementet foreslår derfor å unnta enkelte, små registre fra 

gebyrstrukturen.  

 

Frist for å sende høringssvar er 15. august 2021. 
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Side 2 
 

 

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2848570 

 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn 

digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på www.regjeringen.no. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Solveig Brekke Skagen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Trym Eidsheim 

rådgiver 
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