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Høring av rapport: Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om 

inkassoloven 

 

Det vises til deres brev av 9. mars 2020 med vedlegg vedrørende ovennevnte.  

 

Sysselmannen har ikke merknader til rapporten og dens innhold som sådan, men vil få kommentere 

deler av det som er sagt på side 113:  

 

«Inkassolovens geografiske virkeområde har ikke vært omfattet av arbeidsgruppens mandat, 

og arbeidsgruppen har derfor ikke vurdert om loven burde gjelde for Svalbard og Jan 

Mayen, se fjerde ledd». 
 

I forslaget til ny lov er på side 153 bl.a. sagt (til § 2): 

 

«Kongen kan fastsette at loven skal gjelde for Svalbard og Jan Mayen». 

 

Med unntak av en mindre språklig justering er dette en ren videreføring av § 2 i gjeldende 

inkassolov fra 1988. Dagens lov gjelder ikke på Svalbard, og forslaget slik det nå lyder endrer heller 

ikke på dette. Som det fremgår ovenfor har arbeidsgruppen påpekt forholdet, men samtidig også 

definert ut av sitt mandat å se nærmere på det. 

 

Aktiviteten på Svalbard har endret seg mye siden 1988 og lovverk som den gangen ikke ble ansett 

som relevant, kan derfor være det i dag. Og inkassoloven er etter Sysselmannens oppfatning et slikt 

eksempel. Loven stiller bl.a. krav til hvordan inkassovirksomhet skal drives, og den skal også sikre 

skyldner ulike rettigheter i inkassosaker. Prinsipielt sett kan en vanskelig se for seg grunner for at 

det skal stilles andre krav til dette her oppe enn på fastlandet, langt mindre at det skal være 

uregulert.  

 

På bakgrunn av ovennevnte mener vi det er uheldig at forholdet til Svalbard ikke er omfattet av det 

foreliggende arbeidet. Det bør derfor på egnet måte ses nærmere på spørsmålet og da med sikte på å 

gjøre loven gjeldende på Svalbard (ev. med de særtilpasninger som måtte anses nødvendige).  
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Selv om prosessen må gjennomføres av fagansvarlig for lovverket, vil selvfølgelig Sysselmannen 

kunne bistå i å besvare ev. spørsmål og annet i arbeidet. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Sølvi Elvedahl  

assisterende sysselmann Henrik Rotneberg 

 juridisk rådgiver 
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