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Forslag om nedsettelse av inndrivingskostnader (inkassogebyrer og -salærer mv.) - Høringsuttalelse 
fra Fjellinjen 

Viser til mottatt Høringsnotat fra Justis- og beredskapsdepartementet den 6. april 2020.  

Fjellinjen er organisert som et konsern med to juridiske enheter Fjellinjen AS og Fjellinjen Utsteder AS. 
Datterselskapet Fjellinjen Utsteder AS skal avhendes i henhold til Utstederforskriften og som følge av 
Bompengereformen Meld. St. 25 (2014-2015) «På rett vei». Dette er en felles høringsuttalelse fra konsernet 
Fjellinjen.  

Fjellinjen har i dag avtale med to inkassoforetak om inndrivelse av krav, de har gitt sine svar til høringene 
gjennom sin fagorganisasjon Virke Inkasso.  

Fjellinjen er godt kjent med varslede endringer i inkassoloven og at dette i første omgang i all hovedsak vil 
bety reduserte gebyrinntekter for konsernet og at incentivene for kundene til å gjøre opp for seg før saken 
går til inkasso reduseres.  

For Fjellinjen er det datterselskapet Fjellinjen Utsteder AS endringen vil ha størst konsekvenser for. 
Reduserte gebyrinntekter påvirker sterkt virksomhetens mulighet for å skape overskudd. Selskapets 
utestående krav er hovedsakelig i kategorien «små krav». For Fjellinjen er det viktig at inkassogebyrer og 
salærer er på et riktig nivå, både for kunde og inkassatør, men en reduksjon i inkassosalær på 50% vil både 
redusere gebyrinntektene og svekke virkemidlene for å inndrive utestående krav.  

 

Standard skrivesalær for begjæring om tvangssalg av bolig mv. 
Skrivesalær for utleggsbegjæring mv. Halvering av skrivesalær for forliksklager i inkassosaker 
 
En reduksjon i skrivesalæret vil redusere incentivene til inkassator til å inndrive kravene, og da særlig små 
krav, da det medfører merkostnader og merarbeid å oversende kravene til namsmann og forliksråd. Dette vil 
redusere antall løste saker og øke tap på krav for fordringshaver. 

For Fjellinjen sin del er dette uheldig da inkassopågang er et viktig virkemiddel for å kreve inn utestående 
krav, da Fjellinjen ikke har anledning til å avvise kunder med dårlig betalingshistorikk.  
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Reduksjon i inkassogebyrer og -salærer etter inkassoforskriften 
 
Reduksjon i inkassogebyrer og salærer vil ha størst konsekvens for Fjellinjens datterselskap Fjellinjen 
Utsteder AS. Inntektsgrunnlaget til Fjellinjen Utsteder AS består av en utstedergodtgjørelse fastsatt av 
Samferdselsdepartementet på 1,75%, i henhold til Forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og 
ferjebilletter (utstederforskriften). Denne godtgjørelsen skal dekke nødvendige administrative kostnader 
knyttet til avtaleinngåelse og inndrivelse av bompenger, samt bære kredittrisikoen for tap på krav.  

En lønnsom utstedervirksomhet er en forutsetning for et velfungerende utstedermarked, som er vedtatt 
etablert i Norge (Meld. St. 25 (2014-2015) På rett vei — Reformer i veisektoren). For Fjellinjens 
utstedervirksomhet, som er pålagt avhendet til en kommersiell markedsaktør, vil bortfall av gebyrinntekter 
estimert til NOK 7 millioner skape usikkerhet rundt denne virksomhetens muligheter for lønnsomhet.  

Fjellinjen sine krav er hovedsakelig i kategorien «små krav» og en reduksjon i inkassosalær på 50% vil 
påvirke Fjellinjens inkassoleverandører negativt. Dette kan igjen bety en lavere løsningsgrad på utestående 
krav eller økt kostnad mot inkassator.  
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