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HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ELEKTRONISK 

KOMMUNIKASJON VED TINGLYSING AV SALGSPANT AV MOTORVOGN 

Vi viser til Kommunal- og regionaldepartementets høringsbrev av 02.03.2017.  

 

Politidirektoratet har forelagt høringen for underliggende organer. Vi har mottatt 

høringsuttalelse fra Oslo politidistrikt ved namsfogden. Uttalelsen følger vedlagt.  

 

Forslaget innebærer at man åpner for at dokument som skal tinglyses ved salgspant eller 

leasing av motorvogn skal kunne signeres på elektronisk medium, dvs. nettbrett o.l. Formålet 

er å gjøre det enklere for bilforhandlere å få tinglyst avtaler om salgspant og leasingavtaler i 

løsøre. Nettbrett-løsningen foreslås bl.a. fordi det for disse er vanskelig å benytte elektronisk 

signatur når de også opptrer som finansagent.  

 

Det gjennomføres nå endringer knyttet til lovverkets krav til signatur bl.a. for å gjøre 

bestemmelser om tvangsgrunnlag mer teknologinøytrale, jf. Prop. 6 L (2016-2017) Endringer i 

tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (teknologinøytralitet), jf. lov 

31. mars 2017 nr. 14 som skal tre i kraft 18. april 2017 iflg. res. 31. mars 2017 nr. 414. 

Forslaget er i høringsnotatet ikke konkretisert opp mot kravene til tvangsgrunnlag i 

tvangsfullbyrdelsesloven, men vi legger til grunn at forutsetningen er at den nye 

signeringsmåten fyller vilkårene. Namsfogden i Oslo påpeker at det ville være 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 i Oslo bemerker at en konsekvens av at det blir anledning til å tvangsfullbyrde 

elektronisk inngåtte avtaler om salgspant og leasing i motorvogn vil kunne være en vekst i 

slike saker for namsmannen. Namsfogden i Oslo påpeker ellers at det er ressurskrevende å 

følge opp tvangsfullbyrdelse ved tilbakelevering/utlevering og at det brukes mye tid på å lete 

etter biler som forsøkes unndratt og holdes skjult. Vi viser her ellers til merknadene fra 

Namsfogden i Oslo.   
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Kristine Langkaas Geir Jonatan Sharabi  
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