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for samtalereller at atyrer av telefonsentralskal gi politiet opplys- 17. des.
ninger om hvilke telefoner som i et bestemt tidsrom settes eller har Nr.99
vært satt i forbindelsemed en bestemt telefon.

Reglene i § 1, annet, tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende.

§ 3
Kongenkan gi forskrifter til gjennomføringav loven.

§ 4
Loven trer i kraft straks og gjelder midlertidig til utgangen av

året 1978.

11-0kAr

Lov om renter ved forsinket betaling m.m. 17.des.
Ot. prp. nr. 55 (1975-76). Innst. 0. nr. 6. BesI. 0. nr. 13. Odels- og Nr. 100
lagtingsvedtak hhv. 1 og 9. des. 1976. Fremmet av Justisdep.

Lovens virkeområde.
Denne lov gjelder for pengekrav på formuerettens område for så

vidt ikke annet følger av avtale eller er bestemt i eller i medhold
av lov.

Vilkår for morarente.
Fordringshaveren kan kreve rente etter denne lov (morarente)

når kravet ikke innfris ved forfall. Renten løper fra forfallsdag
når denne er fastsatt i forvegen, og ellers fra en måned etter at
fordringshaveren har sendt skyldneren skriftlig påkrav med opp-
fordring om å betale.

Det skal ikke svares morarente dersom forsinkelsen er fremkalt
ved forhold på fordringshaverens side.

Størrelsen av morarenten. Krav ut over morarenten.
Kongen fastsetter størrelsen av morarenten under omsyn til det

alminnelige rentenivå.
Kunne fordringshaveren kreve høyere rente på annet grunnlag,

har han fortsatt rett til det.
Erstatning for rentetap e.l. som ikke dekkes av morarenten, fast-

settes under hensyn til partenes forhold og omstendighetene ellers.
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11. des. annen måte overføres til andre. For overtagelsesbeløpet kan kreves
Nr. 100 henstand mot pant i andel og borettsinnskudd. Fordringen forrentes

med 5 pst. p.a. og kan fra begge parter sies opp med seks måneders
varsel. Kongen kan fastsette en høyere eller lavere rente.

Lov 3 februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner
gjer (Bilansvarlova).

§ 6 nytt tredje ledd skal lyde:

Attåt skadebot skal det åg svarast rente etter lov om renter ved
forsinket betaling m.m. § 3. Melding om skaden til trygdelaget
vert rekna som påkrav.

§ 9 tredje ledd skal lyde:

Attåt skadebot som er nemnd i denne paragrafen, skal det svarast
rente etter § 6 og sakskostnad.

§ 19 fjerde ledd skal lyde:

Paragrafane 1-23, 25-58, 92-94 og 96 i trygdeavtalelova gjeld
for trafikktrygding etter denne lova med, så, framt ikkje anna er
sagt her i lova eller går fram av samanhengen. Mellom trygdar og
trygdetingar skal ei trafikktrygding haldast for ansvarstrygding
endå. om trygdetingaren sjølv ikkje er ansvarleg. RegIane om forald-
ring i §§ 29 og 30 i trygdeavtalelova gjeld ikkje om skadebot- eller
attsøkjingskrav etter denne lova.

Bygningslov 18 juni 1965 nr. 7.

§ 51 nr. 1 annet ledd og nr. 2 skal lyde:
Refusjonsbeløpet forfaller ikke i noe tilfelle til betaling før 3

måneder etter at det er endelig fastsatt. Dersom eieren (festeren)
ønsker det, kan han betale beløpet i høyst 10 årlige terminer mot
å svare 5 prosent rente p. a. av det beløp som til enhver tid står
tilbake.

2. Hvor det for en eiendom er gått fram etter § 48 nr. 1 annet
ledd, har kommunen rett til straks å avkorte ekspropriasjonserstat-
ningen i refusjonsbeløpet. Av beløp som er avgjort ved avkorting,
svarer kommunen 5 prosent rente p.a. fra det tidspunkt den har
fått rådighet over grunnen og inntil forfallstidspunktet etter reglene
i nr. 1. Kongen kan fastsette en høyere eller lavere rente enn den
som er fastsatt i dette og foregående ledd.


