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HØRINGSUTTALELSE — FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM
POSTFORKYNNING, PRØVEPROSJEKT OM POSTFORKYNNING AV
FORLIKSKLAGE MED PÅLEGG OM TILSVAR

Viser til Deres brev av 16.03.2009, som er sendt til høringsinstanser i henhold til egen liste,
med frist til høringsuttalelser innen 11.05.2009.

Ovennevnte forslag til endringer i forskrift om postforkynning, betyr at forliksidager med
pålegg om tilsvar, ikke lenger returneres til avsender dersom adressaten ikke bor på den
oppgitte adresse, men videresendes av Posten til adressatens nye adresse, såfremt denne er
registrert hos Posten, elektronisk adresseoppdatering (EA). Forliksrådet i Tønsberg er egen
høringsinstans og vår høringsuttalelse vil derfor ikke berøre postforkynning av forliksklager.

Prøveprosjektet vil også omfatte brev fra namsmannen som inneholder foreleggelse av
utleggsbegjæring og varsel om utleggsforretning. I henhold til tvangsfullbyrdelsesloven skal
disse forleggelsene meddelelses. Loven krever ikke at forleggelsene skal forkynnes.
I henhold til domstolloven skal meddelelse til saksøkte utføres på den måte som
namsmannen fmner mest hensiktsmessig. I dag er praksis at disse meddelelsene skjer ved
utsendelse av brev til saksøkte. Som det fremgår av Deres brev kreves det ikke noen
endringer i lov eller forskrift for at disse meddelelsene også kan omfattes av EA.

Namsfogden i Tønsberg og Nøtterøy er positiv til at brev fra namsmenn som inneholder
foreleggelse av utleggsbegjæring og varsel om utleggsforretning tilsluttes EA. Fordelen med
dette er at Posten uten opphold videresender feiladresserte brevsendinger og elektronisk
informerer namsmannen om den nye adressen, samt hvilket brev som er videresendt. Slik vi
ser det, vil EA medføre at postforsendelser til saksøkte som ikke lenger bor på oppgitte
adresse, komme raskere frem til mottaker og namsmennene vil få opplysninger om den nye
adressen på et tidligere tidspunkt enn i dag. Ved innføring av EA vil namsmennene spare
saksbehandlingstid ved at de raskere vil få beskjed om at saksøkte har ukjent ny adresse og
følgelig kan starte egne undersøkelser på et tidligere tidspunkt enn i dag for å fmne saksøkte
sin nye adresse.


