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Høring - Forslag til ny forskrift om elektronisk 

kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av 

motorvogn  
 

Det vises til e-post av 13. mars vedrørende høring fra Kommunal og 

Moderniseringsdepartementet av 2. mars 2017 merket med ref 16/5219-7. 

 

Forskriften gjør det enklere for bilforhandlere (finansagenten) å få tinglyst avtaler om 

salgspant og leasingavtaler i løsøreregisteret. Namsfogden i Oslo er i det alt vesentlige enig i 

forslaget som fremmes.  

 

Det legges til grunn at forslaget også må sees i lys av de endringene som er i ferd med å bli 

gjennomført i tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven (tvfbl) mv. 

(teknologinøytralitet), se lov 31. mars 2017 nr. 14 som skal tre i kraft 18. april 2017 iflg. res. 

31 mars 2017 nr. 414 (Prp nr 6L (2016-2017), Innst 171L (2016-2017) Lovvedtak 52 (2016-

2017). Vi forutsetter at de "nye signeringsmetodene" som lanseres i forslaget til forskrift, 

oppfyller vilkårene til tvangsgrunnlag i tvangsfullbyrdelsesloven. Det vil være svært uheldig om 

avtaler om salgspant og leasing inngått ved å signere "med navnetrekk på et elektronisk 

medium, ikke kan fullbyrdes uten forutgående domstolsbehandling (for å etablere 

tvangsgrunnlag).  

 

Namsfogden er for teknologinøytralitet på dette feltet og vi kan ikke se noen 

rettssikkerhetsmessige betenkeligheter med ordningen i relasjon til tvangsfullbyrdelse. Slike 

elektronisk inngåtte avtaler vil regnes som særlig tvangsgrunnlag og mot et særlig 

tvangsgrunnlag kan saksøkte fremme alle innsigelser som kunne vært fremmet under et 

søksmål, jf. tvfbl § 4-2, tredje ledd. Namsmannen vil derfor måtte ta stilling til innsigelser og 

namsmannens avgjørelse kan eventuelt påklages til tingretten. Det er en ordning som fordrer 

juridisk kompetanse hos namsmannen, men som samtidig er svært effektivt og bidrar til at 

domstolen slipper å behandle saker uten reelle rettslige tvister. 
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Det må antakelig legges til grunn at når det blir anledning til å tvangsfullbyrde elektronisk 

inngåtte avtaler om salgspant og leasing, så kommer trolig alminnelig namsmann som er 

organisert under Politietaten, til å se en ikke ubetydelig vekst i saker innen dette feltet.  

 

Elektroniske avtaler brukes allerede, men de kan ikke tvangsfullbyrdes før lov av 31. mars 

2017 nr. 14 settes i kraft. For avtaler som allerede er inngått elektronisk, følges derfor 

mislighold opp med andre metoder/på andre måter enn tilbakelevering/utlevering etter 

tvangsfullbyrdelsesloven.  

 

Det fremstår som sannsynlig at når papirbaserte avtaler og elektronisk inngåtte avtaler 

likestilles i relasjon til tvangsfullbyrdelse, så vil en fra kreditor/inkassoselskapenes side følge 

det tradisjonelle oppfølgingsspor med begjæring om tilbakelevering/tvangssalg/utlevering.  For 

alminnelig namsmann er dette relativt resurskrevende saker å følge opp, selv om antallet 

begjæringer er relativt lavt. Det brukes mye tid på å lete etter biler som forsøkes unndratt og 

holdes skjult. Det er viktig at sakene følges opp og at ikke namsmannen, av budsjettmessige 

årsaker, tvinges til å gi opp jakten etter kort tid.  Å unndra formuesgoder fra 

tvangsfullbyrdelse har en klar side mot det strafferettslige.  Ettersom alminnelig namsmann er 

en del av Politietaten, blir det særlig uheldig om en kan unndra seg fullbyrdelsen av krav som 

beskyttes av rettsordenen. Det er derfor viktig at en følger med på resurssettingen av den 

sivile rettspleie innenfor politietaten.  
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