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Offentlig høring av utkast til endring i Lov 22. juni 2012 nr. 57 om 
Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven) og forskrift om 
eksportkredittordningen  

 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til vedlagte høringsnotat med forslag til endringer i 

Lov 22. juni 2012 nr. 57 om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven) og forskrift om 

eksportkredittordningen. Loven setter rammene for driften av Eksportkreditt Norge AS.  

 

I Prop. 1 S (2017-2018) for Nærings- og fiskeridepartementet la Regjeringen fram et forslag 

om å opprette en ny midlertidig låne- og garantiordning for kjøp av skip fra verft i Norge når 

disse skipene skal brukes i Norge. For at ordningen skal kunne implementeres hos 

Eksportkreditt Norge, må det gjøres endringer i eksportkredittloven og Forskrift om 

eksportkredittordningen.  

 

Forslaget innebærer å endre formålsparagrafen i eksportkredittloven, samt en justering i 

paragrafen som regulerer selskapets virksomhet. Videre viser § 8 Forholdet til annen 

lovgivning til to lover som er opphevet. Nærings- og fiskeridepartementet legger opp til å 

oppdatere henvisningene slik at de viser til de gjeldende lovene som har erstattet disse. I 

forskriften foreslås det endringer knyttet til utvidelsen av Eksportkreditt Norges tilbud og 

vilkår for slik finansiering, samt oppdatering av henvisninger til annen lovgivning.  

 

Vi ber om at eventuelle merknader til forslagene sendes Nærings- og fiskeridepartementet 

innen 7. februar. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under 

"Send inn høringssvar" på regjeringen.no.  
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Side 2 
 

Alle kan gi høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan også sendes på e-post til 

postmottak@nfd.dep.no. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli 

publisert på våre nettsider.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Julie Rønning (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Sigbjørn Aabø 

underdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Side 3 
 

Mottakerliste 

Næringslivets hovedorganisasjon 

Norsk Industri 

Norges Rederiforbund 

Norske Skipsverft 

Landsorganisasjonen i Norge 

Finans Norge  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet  

Sjøfartsdirektoratet 

Fiskeridirektoratet 

Regelrådet 

Innovasjon Norge  

Garantiinstituttet for eksportkreditt 

Eksportkreditt Norge AS  

Finansdepartementet 

Utenriksdepartementet 

Klima- og miljødepartementet 

Justis- og beredskapsdepartementet 

Olje – og energidepartementet 

Samferdselsdepartementet 

 


