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Høring  — forslag til endringer i tinglysningsloven m.v (elektronisk tinglysning)

Norske inkassobyråers forening (NIF) viser til Justisdepartementets høringsbrev av 21. juni 2010 om rapporten
" Elektronisk tinglysning — Forslag til endringer i tinglysningsloven mv. for å tilrettelegge for elektronisk
tinglysning." NIF har merket seg at arbeidsgruppens mandat er avgrenset og NIF er i hovedsak enig i forslaget.

NIF tillater seg likevel å ha følgende kommentarer:

Elektronisk dokument/Skriftstykke
Under pkt 15 om tvangsfullby kh har arbeidsgruppen i tilknytning ti1 tvangsfullbyrdelses loven 7-2 f skrevet
at de fra et lovgiverperspektiv ikke kan se noen grunn til å behandle elektronisk dokumentasjon på annen måte
enn papirdokumentasjon. I begge tilfeller kreves det at dokumentasjonen er forsvarlig avsendt. Hva som er
forsvarlig, vil variere etter omstendighetene. Arbeidsgruppen har derfor likestilt skriftstykke og elektronisk
dokument.

På bakgrunn av dette er det ønskelig at departementet vurderer å endre inkassoloven slik at det åpnes for å
sende inkassovarsel og betalingsoppfordring elektronisk. Dette vil medføre at inkassoloven samsvarer bedre
med øvrig lovgivning.

Til tinglysningsloven § 34 og 34 a
Til tinglysningsloven §34 og 34 a følger forskrift om utvidet registrering av utleggsforretninger i
løsøreregisteret (utleggsregistreringsforskriften). Etter § 7 er det innført elektronisk registrering av utleggspant
i løsøreregisteret. Det er saksøkeren /prosessfullmektig som må sørge for sletting av opplysningene ved å
innlevere erklæring til namsmannen. Sletting av utleggstrekk skal skje innen to virkedager etter at
trekkperioden er løpt ut og sletting av forretning med "intet til utlegg" skal skje innen to virkedager etter at
treårsfristen er løpt ut. I og med at opplysninger om datoen for utleggsforretningen og trekkperiodens utløp
registreres vil NIF foreslå en automatisk sletting av disse opplysningene. Dette vil både rasjonalisere arbeidet
med slik sletting hos saksøker og hos namsmannen, samt sikre at slike opplysninger ikke er registrert lenger
enn foreskrevet.
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