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Høringssvar - Endring av eForvaltningsforskriften § 8 

  

Vi viser til brev datert 8. mars 2012 vedrørende endring av eForvaltningsforskriften § 8. 

 

Formålet med endringen er å gjøre saksbehandlingen i saker som enkeltvedtak og andre 

meddelelser fra forvaltningen enklere og rimeligere. Gevinsten av de eventuelle endringene er 

ikke nøyaktig beregnet. 

 

Forslaget innebærer at underretning fra forvaltningen om enkeltvedtak til part i saken, kun 

gjøres ved bruk av elektronisk kommunikasjon «dersom parten uttrykkelig har godtatt dette, 

og oppgitt den elektroniske adressen forvaltningsorganet skal benytte». 

 

En viktig forutsetning er at en part når som helst kan trekke tilbake sitt samtykke til slik 

elektronisk kommunikasjon. 

 

Slik regelen er i dag, er det krav om at hvis parten ikke innen 7 dager har skaffet seg 

kjennskap til enkeltvedtaket, skal underretningen av parten skje på samme måte som om han 

ikke hadde samtykket til bruk av elektronisk kommunikasjon, altså utsendelse av 

vedtaket/varselet i brevs form til postadresse. 

 

Dette er en viktig sikkerhetsventil for de personer som ikke uttrykkelig har akseptert 

elektronisk kommunikasjon.  

 

Det er rasjonelt og formålstjenlig å gjøre en regelforenkling som er skissert i høringsbrevet. 

En part som uttrykkelig har akseptert elektronisk kommunikasjon iht § 8 (1) har ansett 

elektronisk kommunikasjon som en ønskelig måte å kommunisere med forvaltningen på, og 

må selv ta ansvar for å følge med på sine eposter.  Det må være partens eget ansvar om 

han/hun ikke følger opp et elektronisk varsel/enkeltvedtak innen 7 dager. Det er dermed 

unødvendig at forvaltningen i tillegg sender ut et varsel i brevs form. 

 

Statens vegvesen vil i denne vurderingen tilrå omtalte endring i eForvaltningsforskriften § 8. 
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Informasjonsforvaltningsseksjonen 

Med hilsen 

 

 

 

Jacob Sonne 

avdelingsdirektør Kerstin Bjurgren Aaseth 

 

 

 

 

 

  

 


