
Ot.prp. nr.  9
(2001-2002)

Om lov om endringer i diverse lover for 
å fjerne hindringer for elektronisk 

kommunikasjon

Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 5. oktober 
2001, godkjent i statsråd samme dag.



Kapittel 1 Ot.prp. nr. 9 2
Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon
1   Innholdet i proposisjonen
Regjeringen legger med dette frem forslag om endringer i diverse lover for å
fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon. Forslaget ble satt frem for
Stortinget i forrige sesjon, som Ot.prp. nr. 108 (2000-2001) om lov om endrin-
ger i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon. For-
slaget ble ikke behandlet i nevnte sesjon.

I henhold til Stortingets forretningsorden § 33 tredje ledd, må Regjeringen
for det nye Stortinget fremsette lovproposisjonen på ny. Lovutkastet er i all
hovedsak likelydende som det lovutkast som ble fremlagt i Ot. prp. nr. 108
(2000-2001). Det er foretatt visse lovtekniske justeringer - som fremgår av
kapittel 2 - for å klargjøre meningsinnholdet. Proposisjonen presenterer for-
slag til endringer i 39 lover for å fjerne rettslige hindringer for elektronisk
kommunikasjon. For så vidt gjelder lovmotivene, vises det til nevnte proposi-
sjon.



Kapittel 2 Ot.prp. nr. 9 3
Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon
2   Justeringer i lovendringsforslagene

2.1 Autentisering

Departementet er blitt oppmerksom på at det må gjøres noen justeringer når
det gjelder bruken av bergrepet «autentisering». Begrepet «autentisering»
knytter seg til identifisering av en avsender, og ikke til selve innholdet i et
dokument. I denne sammenheng vises det til definisjonen i kapittel 2.2.1 i
Ot.prp. nr. 108 (2000-2001), der det fremgår at autentisering sikrer rett avsen-
der, mens sikring av innholdet i et dokument er definert under begrepet data-
integritet. I noen av endringsforslagene har det oppstått en unøyaktighet ved
at begrepet autentisering kan forstås slik at det sikrer både riktig avsender og
dokumentets innhold. Dette har ikke vært meningen. For å klargjøre lovtek-
stene foreslås følgende justeringer slik at meningen kommer klarere frem:

I lov 25. juni 1965 nr. 1 om forpakting (lovforslag nr. IV) gjøres følgende
justering (endring uthevet):

§ 3 nytt tredje ledd skal lyde:
Kravet i første ledd om at avtalen skal vere skriftleg er ikkje til hinder for at

avtalen kan gjerast ved bruk av eit elektronisk medium dersom partane er samde
om det og
a) heile innhaldet i avtalen er tilgjengeleg for partane når avtalen vert gjort, og
b) det er nytta ein trygg metode for å autentisere avtaleinngåinga og  sikre  inn-

haldet av avtala.

I lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant (lovforslag nr. IX) gjøres følgende justering
(endring uthevet):

§ 3-17 første ledd nytt annet punktum skal lyde:
Avtale om salgspant kan inngås elektronisk dersom det er benyttet en betryg-

gende metode for å autentisere avtaleinngåelsen  og sikre avtalens innhold.
I lov 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. (lovforslag nr. XIII) gjøres

følgende justering (endring uthevet):
Ny § 3a skal lyde:
§ 3 a Bruk av elektronisk kommunikasjon
Krav i eller i medhold av loven her om at opplysninger skal gis skriftlig, er

ikke til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon, dersom kjøperen eller kon-
tohaveren ønsker det.

Krav om at en avtale etter loven her skal inngås skriftlig, er ikke til hinder
for at avtalen inngås ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom kjøperen
eller kontohaveren ønsker det, og
a) avtalens innhold i sin helhet er tilgjengelig for kjøperen eller kontohaveren og
b) det er benyttet en betryggende metode for å autentisere  avtaleinngåelsen og

sikre avtalens innhold.

I lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (lovforslag nr. XXXVI) gjø-
res følgende justeringer (endringen er uthevet):

§ 5-3 annet ledd nytt tredje punktum skal lyde:



Kapittel 2 Ot.prp. nr. 9 4
Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon
Dokumentasjon som nevnt kan skje elektronisk når det er benyttet en betryg-
gende metode som autentiserer den ansvarlige og  sikrer  dokumentets innhold i
lang tid.

§ 5-4 nytt annet punktum skal lyde:
Brev kan sendes elektronisk når det er benyttet en betryggende metode som

autentiserer avsender og  sikrer  dokumentets innhold i lang tid.
§ 10-2 nytt tredje punktum skal lyde:
Opplysninger som nevnt kan oversendes elektronisk når det er benyttet en

betryggende metode som autentiserer avsender og  sikrer  dokumentets innhold.
I lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (lovforslag nr. XXXVIII) gjø-

res følgende justering (endringen er uthevet):
§ 2-5 annet ledd annet punktum skal lyde:
Oversendelse kan skje ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom det er

benyttet en betryggende metode som autentiserer avsender og  sikrer  kravets inn-
hold.

2.2 Andre justeringer

Departementet er blitt oppmerksom på at to av lovforslagene i Ot.prp. nr. 108
(2000-2001) bør justeres. Dette gjelder lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapir-
fond § 7-5 andre ledd (lovforslaget nr. XI), og lov 17. juli 1998 nr. 56 om års-
regnskap mv. (regnskapsloven) § 3-7 tredje ledd nytt tredje punktum (lovfor-
slaget nr. XXXV). Med justeringene vil lovteksten i nevnte lover bedre sam-
svare med tilsvarende endringsforslag i andre lover.

Forslaget i lov om verdipapirfond § 7-5 andre ledd skal lyde (endring uthe-
vet):

«Når en andelshaver skal gi meldinger mv. etter denne loven til verdipapir-
fondet, kan han eller hun gjøre dette ved bruk av elektronisk kommunikasjon til
den e-postadressen  eller på den måten  selskapet har oppgitt for dette formå-
let.»

Ved en inkurie er ordene «eller på den måten» falt ut av lovteksten i lovfor-
slaget.

Tilsvarende skal forslaget i regnskapsloven § 3-7 tredje ledd nytt tredje
punktum lyde:

«Kravet kan sendes ved bruk av elektronisk kommunikasjon til den e-postad-
ressen  eller på den måten  selskapet har oppgitt til dette formålet dersom det
er benyttet en betryggende metode som autentiserer avsender og  sikrer  kravets
innhold.»

Også her er ordene «eller på den måten» falt ut av lovteksten i lovforslaget.
Samtidig må ordet «sikrer» føyes til, jf. kapittel 2.1.

Ved å gjøre disse tilleggene vil det av lovene eksplisitt gå frem at kommu-
nikasjon også kan skje via for eksempel selskapets hjemmeside, og ikke bare
ved bruk av elektronisk post. Med disse justeringene vil lovtekstene være i
samsvar med tilsvarende endringsforslag i lovendringsforslagene i ny § 1-5
andre ledd i selskapsloven og i ny § 18-5 andre ledd i aksjeloven og allmenn-
aksjeloven. I Ot. prp. nr. 108 (2000-2001) fremgår det klart at det er forutsatt
at lovforslaget er ment å være i samsvar med nevnte endringsforslag, jf. kapit-
tel 20.11 og 20.35.



Kapittel 2 Ot.prp. nr. 9 5
Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon
Nærings- og handelsdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til pro-
posisjon til Stortinget om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindrin-
ger for elektronisk kommunikasjon.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i diverse lover
for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon i samsvar med et fram-
lagt forslag.



Ot.prp. nr. 9 6
Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon
Forslag til lov om endringer i diverse 
lover for å fjerne hindringer for 

elektronisk kommunikasjon

I

I lov 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og vekt gjøres følgende endringer:

§ 11 første ledd nytt sjette punktum skal lyde:

Omjustering kan også rekvireres ved bruk av elektronisk kommunikasjon
dersom det er benyttet en betryggende metode for å sikre at rekvisisjonen er mot-
tatt av distriktets justerkammer.

§ 49 første ledd første punktum skal lyde:

Ethvert redskap som er innlevert til justervesenet til justering eller for å
godkjennes til justering, skal av rekvirenten avhentes innen to måneder etter
at underretning om at det er ferdigbehandlet av justervesenet, er sendt ham i
rekommandert brev eller ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom det er
benyttet en betryggende metode for å sikre at underretningen er mottatt.

II

I lov 29. juni 1951 nr. 19 om militære rekvisisjoner skal § 1 nytt fjerde og 
femte ledd lyde:

Krav i eller i medhold av loven her om utferdigelse av dokument, bruk av
blanketter, krav om underskrift eller lignende, er ikke til hinder for bruk av elek-
tronisk kommunikasjon.

Bruk av elektronisk kommunikasjon ved underretning om et vedtak fra et for-
valtningsorgan er bare tillatt når den vedtaket retter seg mot uttrykkelig har god-
tatt dette.

III

I lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister gjøres følgende endringer:

§ 6 nytt nr. 5 skal lyde:

–5. Når det i denne paragraf er bestemt at krav, brev, gjenpart e.l. skal sendes i
rekommandert brev, kan dette også gjøres ved bruk av elektronisk kommuni-
kasjon dersom det er benyttet en betryggende metode for å sikre at varselet er
mottatt.



Ot.prp. nr. 9 7
Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon
§ 11 annet ledd skal lyde:

Innen en uke etter at en tariffavtale er underskrevet, skal den registreres
i det departement som statens lønnssaker hører under. Avskrift eller elektro-
nisk versjonav tariffavtalen sendes innen 2 uker etter nevnte tidspunkt til riks-
meglingsmannen.

§ 12 nytt tredje ledd skal lyde:

Når det i denne paragraf er bestemt at oppsigelse eller gjenpart skal sendes i
rekommandert brev, kan dette også gjøres ved bruk av elektronisk kommunika-
sjon dersom det er benyttet en betryggende metode for å sikre at varselet er mot-
tatt.

IV

I lov 25. juni 1965 nr. 1 om forpakting gjøres følgende endringer:

§ 3 nytt tredje ledd skal lyde:

Kravet i første ledd om at avtalen skal vere skriftleg er ikkje til hinder for at
avtalen kan gjerast ved bruk av eit elektronisk medium dersom partane er samde
om det og
–a) heile innhaldet i avtalen er tilgjengeleg for partane når avtalen vert gjort, og
–b) det er nytta ein trygg metode for å autentisere avtaleinngåinga og sikre inn-

haldet av avtala.

Ny § 3 a skal lyde:

§ 3 a. Bruk av elektronisk kommunikasjon mellom partane til forpaktings-
avtalen

Krav i denne lova om at oppseiing, heving, melding eller liknande skal gis
skriftleg, er ikkje til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon dersom par-
tane er samde om dette.

V

I lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
(forvaltningsloven) gjøres følgende endringer:

§ 2 første ledd ny bokstav g og h skal lyde:

–g) skriftlig: også elektronisk melding når informasjonen i denne er tilgjengelig
også for ettertiden;

–h) nedtegning, nedskriving og protokollering: også elektronisk nedtegning når
dette oppfyller hensynene bak nedtegningen i like stor grad som nedtegning
på papir.

Ny § 15 a skal lyde:

§ 15 a (elektronisk kommunikasjon)
Kongen kan gi forskrift om elektronisk kommunikasjon mellom forvaltnin-

gen og publikum og elektronisk saksbehandling og kommunikasjon i forvaltnin-
gen, herunder nærmere regler om



Ot.prp. nr. 9 8
Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon
–a) hvilken elektronisk adresse eller informasjonstjeneste som skal benyttes,
–b) signering, autentisering, sikring av integritet og konfidensialitet,
–c) kvittering for mottak av elektroniske meldinger,
–d) krav til de produkter, tjenester og standarder som kan benyttes,
–e) forvaltningens rett til å sperre for brukere som misbruker data ment for sig-

nering, autentisering, sikring av integritet eller konfidensialitet, og om hva
som skal regnes som misbruk.

§ 16 annet ledd skal lyde:

Forhåndsvarslet skal gjøre greie for hva saken gjelder og ellers inneholde
det som anses påkrevd for at parten på forsvarlig måte kan vareta sitt tarv. I
regelen gis forhåndsvarsel skriftlig. Det skriftlige forhåndsvarslet kan gis ved
bruk av elektronisk kommunikasjon når mottakeren uttrykkelig har godtatt dette
og har oppgitt den elektroniske adressen som skal benyttes for slikt formål.Er det
særlig byrdefullt å gi skriftlig underretning, kan underretningen gis muntlig
eller på annen måte.

§ 20 fjerde ledd tredje punktum oppheves.

§ 27 første ledd skal lyde:

Det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, skal sørge for at partene
underrettes om vedtaket så snart som mulig. Underretning skal gis av det for-
valtningsorgan som har truffet vedtaket, hvis ikke særlige grunner tilsier at
dette overlates til et annet organ. I regelen gis underretning skriftlig. Den
skriftlige underretningen kan gis ved bruk av elektronisk kommunikasjon når
mottakeren uttrykkelig har godtatt dette og har oppgitt den elektroniske adressen
som skal benyttes for slikt formål. Er det særlig byrdefullt for forvaltningsorga-
net å gi skriftlig underretning, eller haster saken, kan underretning gis munt-
lig eller på annen måte. I så fall kan en part kreve å få vedtaket skriftlig bekref-
tet. Underretning om vedtaket kan helt unnlates for så vidt underretning må
anses åpenbart unødvendig og vedtaket ikke medfører skade eller ulempe for
vedkommende part.

§ 30 første punktum skal lyde:

For at klage skal være fremsatt i tide, er det nok at erklæringen før utløpet
av fristen er avgitt til postoperatør somskal sørge for å få sendingen frem til for-
valtningsorganet, til offentlig tjenestemann som har fullmakt til å ta imot erklæ-
ringen eller er kommet frem til den elektroniske adresse som forvaltningsorganet
har oppgitt for mottak av elektroniske klager.

§ 32 skal lyde:

Erklæring om klage skal:
–a) fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket; dersom

muntlig klage er tillatt, skal erklæringen settes opp skriftlig av vedkom-
mende forvaltningsorgan;

–b) være undertegnet av klageren eller hans fullmektig eller være autentisert
som fastsatt i forskrift, eller i medhold av forskrift, jf. § 15 a;

–c) nevne det vedtak som det klages over, og om påkrevet gi opplysninger til
bedømmelse av klagerett og av om klagefrist er overholdt;

–d) nevne den endring som ønskes i det vedtak det klages over.



Ot.prp. nr. 9 9
Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon
Erklæringene bør også nevne de grunner klagen støtter seg til.
Inneholder en erklæring om klage feil eller mangler, setter forvaltningsor-

ganet en kort frist for rettelse eller utfylling.
Erklæring om klage kan fremsettes ved bruk av elektronisk kommunikasjon

dersom det forvaltningsorganet som skal motta klagen, har lagt til rette for dette.

VI

I lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten gjøres følgende 
endringer:

§ 20 nytt fjerde ledd skal lyde:

Tilbod og svar etter fyrste stykket kan gjerast ved bruk av eit elektronisk
medium dersom partane er samde om det.

§ 27 nytt sjette ledd skal lyde:

Skriftleg leigeavtale etter femte stykket kan gjerast ved bruk av eit elektronisk
medium dersom partane er samde om det.

VII

I lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. skal § 2 
første ledd nytt tredje punktum lyde:

Påkrav kan sendes ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom skyldne-
ren uttrykkelig har godtatt dette.

VIII

I lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø 
(arbeidsmiljøloven) skal § 58 A nr. 3, tredje punktum lyde:

Slikt varsel skal leveres til arbeidstakeren personlig eller sendes i rekom-
mandert brev til arbeidstakerens oppgitte adresse eller ved bruk av elektronisk
kommunikasjon dersom det er benyttet en betryggende metode for å sikre at var-
selet er mottatt.

IX

I lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant (panteloven) gjøres følgende endringer:

Ny § 1-17 skal lyde:

§ 1-17 Bruk av elektronisk kommunikasjon



Ot.prp. nr. 9 10
Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon
Krav i eller i medhold av loven her om at varsel, melding, bekreftelse, sam-
tykke eller liknende skal gis skriftlig, er ikke til hinder for bruk av elektronisk kom-
munikasjon.

§ 3-17 første ledd nytt annet punktum skal lyde:

Avtale om salgspant kan inngås elektronisk dersom det er benyttet en betryg-
gende metode for å autentisere avtaleinngåelsen og sikre avtalens innhold.

X

I lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) skal § 12 tredje ledd 
lyde:

Førelegget skal sendast til den utlagde faren i rekommandert brev eller
ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom det er nytta ein betryggande
metode for å sikre at førelegget er mottatt.

XI

I lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond gjøres følgende endringer:

§ 7-2 femte ledd nytt annet punktum skal lyde:

Prospektet kan oversendes ved bruk av elektronisk kommunikasjon, dersom
mottageren ønsker dette.

Ny § 7-5 skal lyde:

§ 7-5 Bruk av elektronisk kommunikasjon mellom verdipapirfondet og
andelshaver

Hvis ikke noe annet følger av loven her, kan verdipapirfondet bruke elektro-
nisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsler, informasjon, dokumen-
ter, underretninger og liknende etter denne loven til en andelshaver, dersom
andelshaveren uttrykkelig har godtatt dette.

Når en andelshaver skal gi meldinger mv. etter denne loven til verdipapir-
fondet, kan han eller hun gjøre dette ved bruk av elektronisk kommunikasjon til
den e-postadressen eller på den måten selskapet har oppgitt for dette formålet.

XII

I lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak gjøres følgende endringer:

§ 1-1 nytt fjerde ledd skal lyde:

Krav i eller i medhold av loven her om underskrift eller om at klage, under-
retning eller liknende skal gis skriftlig, er ikke til hinder for bruk av elektronisk
kommunikasjon.

§ 4-3 annet ledd oppheves.

§ 6-2 nytt femte ledd skal lyde:



Ot.prp. nr. 9 11
Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon
Registerføreren skal kunngjøre opplysninger som nevnt i rådsdirektiv 68/
151/EØF gjennom Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublika-
sjon med en gang de er registrert.

XIII

I lov 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. skal ny § 3 a lyde:

§ 3 a Bruk av elektronisk kommunikasjon

Krav i eller i medhold av loven her om at opplysninger skal gis skriftlig, er
ikke til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon, dersom kjøperen eller kon-
tohaveren ønsker det.

Krav om at en avtale etter loven her skal inngås skriftlig, er ikke til hinder
for at avtalen inngås ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom kjøperen
eller kontohaveren ønsker det, og
–a) avtalens innhold i sin helhet er tilgjengelig for kjøperen eller kontohaveren og
–b) det er benyttet en betryggende metode for å autentisere avtaleinngåelsen og

sikre avtalens innhold.

XIV

I lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper 
(selskapsloven) gjøres følgende endringer:

Ny § 1-5 skal lyde:

§ 1-5 Bruk av elektronisk kommunikasjon mellom selskapet og deltakerne
(1) Hvis ikke noe annet følger av loven her, kan selskapet bruke elektronisk

kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsler, informasjon, dokumenter,
underretninger og likende etter denne loven til en deltaker, dersom deltakeren
uttrykkelig har godtatt dette.

(2) Når en deltaker skal gi meldinger mv. etter denne loven til selskapet, kan
han eller hun gjøre dette ved bruk av elektronisk kommunikasjon til den e-post-
adressen eller på den måten selskapet har angitt for dette formålet.

§ 2-11 tredje ledd nytt fjerde punktum skal lyde:

Første punktum er ikke til hinder for at deltakeren bruker elektronisk kom-
munikasjon dersom det er benyttet en betryggende metode for å autentisere avsen-
deren.

§ 2-30 tredje ledd første punktum skal lyde:

Overdrageren kan skriftlig på papir anmode selskapets kreditorer om å bli
fritatt for ansvar.

§ 2-35 annet ledd første punktum skal lyde:

Den som trer ut kan skriftlig på papir anmode selskapets kreditorer om å
bli fritatt for ansvaret.

§ 3-4 fjerde ledd nytt annet punktum skal lyde:



Ot.prp. nr. 9 12
Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon
Første punktum er ikke til hinder for at andeler tegnes på et elektronisk doku-
ment, forutsatt at det også tilbys tegning på fysisk dokument dersom en tegner kre-
ver det.

Nåværende annet punktum blir nytt tredje punktum.

§ 3-27 annet ledd nytt annet punktum skal lyde:

§ 1-5 gjelder tilsvarende.
Nåværende annet punktum blir nytt tredje punktum.

XV

I lov 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring skal § 5 
annet ledd annet punktum lyde:

Er fastsatt årsgebyr ikke betalt innen én måned etter påkrav i rekomman-
dert brev eller ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom det er benyttet en
betryggende metode for å sikre at meldingen er mottatt, bortfaller retten til å kalle
seg mester.

XVI

I lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av 
forfalte pengekrav gjøres følgende endringer:

§ 9 første ledd bokstav a skal lyde:

–a) etter kravets forfall ha sendt skyldneren skriftlig varsel på papir om at
inkasso vil bli satt i verk, og

§ 10 første ledd første punktum skal lyde:

Når et krav er mottatt til inkasso og betalingsfristen i inkassovarsel etter §
9 er løpt ut, skal inkassatoren sende skyldneren en skriftlig oppfordring på
papir(betalingsoppfordring) om enten å betale eller å komme med innsigelser
mot kravet innen en frist på minst 14 dager.

XVII

I lov 20. mai 1988 nr. 32 om militær disiplinærmyndighet skal ny § 49 a lyde:

Krav i eller i medhold av loven her om at forklaring, rapport, meddelelse,
samtykke, eller annet skal være skriftlig, er ikke til hinder for bruk av elektronisk
kommunikasjon. Krav om rekommandert brev er ikke til hinder for elektronisk
kommunikasjon dersom det er benyttet en betryggende metode for å sikre at mel-
dingen er mottatt.

Bruk av elektronisk kommunikasjon ved underretning om et vedtak er bare
tillatt når den vedtaket retter seg mot uttrykkelig har godtatt dette.



Ot.prp. nr. 9 13
Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon
XVIII

I lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling gjøres følgende endringer:

§ 2-3 første ledd nytt annet punktum skal lyde:

Eiendomsmegler kan kreve at eiendomsmeglerbrevet utstedes på papir.

§ 3-2 første ledd nytt annet punktum skal lyde:

Kunden kan kreve at oppdragsblanketten utstedes på papir.

§ 3-8 annet ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Kjøpekontrakten kan utferdiges elektronisk dersom både kjøper og selger
uttrykkelig har godtatt dette.

XIX

I lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring skal § 15 tredje ledd nytt 
annet punktum lyde:

Lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler § 20-3 gjelder tilsvarende.
Nåværende annet og tredje punktum blir nye tredje og fjerde punktum.

XX

I lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler skal ny § 20-3 lyde:

§ 20-3 Bruk av elektronisk kommunikasjon

Krav om skriftlighet i eller i medhold av loven her er ikke til hinder for at sel-
skapet gjør bruk av elektronisk kommunikasjon dersom den som skal motta doku-
mentet, uttrykkelig har godtatt dette. Det samme gjelder for andre bestemmelser
i eller i medhold av loven her om at det skal gis eller sendes opplysninger, mel-
ding, varsel eller liknende.

XXI

I lov 19. juni 1992 nr. 59 om bygdeallmenninger (bygdeallmenningsloven) 
gjøres følgende endringer:

§ 2-4 skal lyde:

Ved forpaktning av eiendom med tilliggende bruksrett, skal det fremgå av
en forpaktningsavtaleom forpakteren helt eller delvis skal utøve bruksrett i all-
menningen. Bruksretten kan ikke utøves av forpakteren hvis ikke forpakt-
ningsavtalen har minst to års varighet.

Leieforhold som ikke er forpaktning etter lov av 25. juni 1965 nr. 1 om for-
pakting, gir ikke leietakeren noen bruksrett i allmenningen.

§ 2-5 tredje ledd skal lyde:



Ot.prp. nr. 9 14
Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon
Ved eierskifte og ved andre begivenheter som medfører endringer med
hensyn til utøvelse av bruksretten eller stemmerett ved allmenningsstyrevalg
(forpaktning, fraflytting, avvikling eller gjenopptagelse av jordbruksdrift, inn-
gåelse eller oppløsning av ekteskap, dødsfall m.v.), skal det gis underretning til
allmennningsstyret.

XXII

I lov 19. juni 1992 nr. 60 om skogsdrift m.v. i statsallmenningene 
(statsallmenningsloven) gjøres følgende endringer:

§ 2-4 skal lyde:

Ved forpaktning av eiendom med tilliggende virkesrett, skal det fremgå av
en forpaktningsavtale om forpakteren helt eller delvis skal utøve bruksrett i all-
menningen. Virkesretten kan ikke utøves av forpakteren hvis ikke forpakt-
ningsavtalen har minst to års varighet.

Leieforhold som ikke er forpaktning etter lov av 25. juni 1965 nr. 1 om for-
pakting, gir ikke leietakeren noen virkesrett i allmenningen.

§ 2-5 tredje ledd skal lyde:

Ved eierskifte og ved andre begivenheter som medfører endringer med
hensyn til utøvelse av virkesretten eller stemmerett ved allmenningsstyrevalg
(forpaktning, fraflytting, avvikling eller gjenopptagelse av jordbruksdrift, inn-
gåelse eller oppløsning av ekteskap, dødsfall m.v.), skal det gis underretning til
allmennningsstyret.

XXIII

I lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere 
(regnskapsførerloven) skal § 7 annet ledd nytt annet punktum lyde:

Skriftlig advarsel kan gis ved bruk av elektronisk kommunikasjon når mot-
tageren uttrykkelig har godtatt dette.

Nåværende annet punktum blir nytt tredje punktum.

XXIV

I lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) skal ny § 101 a lyde:

§ 101 a Bruk av elektronisk kommunikasjon

Krav i kapitlet her om at tilkjennegivelse, underretning, varsel eller liknende
skal gis skriftlig, er ikke til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon dersom
partene uttrykkelig har godtatt det.



Ot.prp. nr. 9 15
Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon
XXV

I lov 9. desember 1994 nr. 64 om løysingsrettar gjøres følgende endringer:

I § 5 skal overskriften lyde:

§ 5 Avtaleform og bruk av elektronisk kommunikasjon
Nytt tredje ledd skal lyde:
Krav etter §§ 10, 12 eller 13 om at tilbod, varsel eller krav skal vere skriftleg,

er ikkje til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon om partane er samde
om det.

XXVI

I lov 23. februar 1996 nr. 9 om tjenestegjøring i internasjonale 
fredsoperasjoner skal ny § 1 a lyde:

§ 1 a Bruk av elektronisk kommunikasjon

Krav i eller i medhold av loven her om at kontrakt, erklæring, klage eller
annet skal være skriftlig, er ikke til hinder for bruk av elektronisk kommunika-
sjon.

Bruk av elektronisk kommunikasjon ved underretning om et vedtak er bare
tillatt når den vedtaket retter seg mot uttrykkelig har godtatt dette.

XXVII

I lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig 
administrasjon m.v. av finansinstitusjoner gjøres følgende endringer:

§ 2-3 nytt tredje punktum skal lyde:

Informasjonen kan gis ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom kun-
den ønsker dette.

§ 4-12 første ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Underretning kan sendes ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom
vedkommende uttrykkelig har godtatt dette.

§ 4-13 annet ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Kunngjøringen kan sendes ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom
forsikringstakeren eller den forsikrede uttrykkelig har godtatt dette.

Tidligere tredje, fjerde og femte punktum blir fjerde, femte og nytt sjette
punktum.

XXVIII

I lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste skal ny § 6 a lyde:

§ 6 a Bruk av elektronisk kommunikasjon
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Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon
Krav i eller i medhald av lova her om at melding, oppseiing, krav eller lik-
nande skal gjerast skriftleg, er ikkje til hinder for bruk av elektronisk kommuni-
kasjon mellom partane om dei er samde om det.

Krav i eller i medhald av lova her om at ei avtale skal settast opp skriftleg, er
ikkje til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon dersom partane er samde
om det.

XXIX

I lov 13. juni 1997 nr. 42 om kystvakten skal ny § 2 a lyde:

§ 2 a Bruk av elektronisk kommunikasjon

Krav i eller i medhold av loven her om at beslutning, rapport eller annet skal
være skriftlig, er ikke til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon.

Bruk av elektronisk kommunikasjon ved underretning om et vedtak er bare
tillatt når den vedtaket retter seg mot uttrykkelig har godtatt dette.

XXX

I lov 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad 
m.m. (bustadoppføringslova) skal ny § 6 a lyde:

§ 6 a Bruk av elektronisk kommunikasjon

Krav i lova her om at avtale eller melding mv. skal vere skriftleg, er ikkje til
hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon om forbrukaren uttrykkeleg har
godtatt dette.

XXXI

I lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) gjøres følgende 
endringer:

§ 4-26 tredje ledd annet punktum skal lyde:

Dersom tilbudet rettes skriftlig på papir til alle aksjeeiere med kjent
adresse, og i tillegg kunngjøres i Norsk lysingsblad og i en avis som er almin-
nelig lest på selskapets forretningssted, kan det fastsettes en frist for den
enkelte aksjeeier til å komme med innsigelser mot eller avslå tilbudet.

§ 5-2 annet ledd nytt annet punktum skal lyde:

Hvis fullmakten legges frem ved bruk av elektronisk kommunikasjon, skal det
være benyttet en betryggende metode for å autentisere avsenderen.

Nåværende annet og tredje punktum blir nye tredje og fjerde punktum.

§ 10-7 første ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Annet punktum er ikke til hinder for at aksjer tegnes på et elektronisk doku-
ment, forutsatt at det også tilbys tegning på fysisk dokument, dersom en aksjeteg-
ner krever det.



Ot.prp. nr. 9 17
Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon
§ 10-18 nytt annet punktum skal lyde:

§ 10-7 første ledd tredje punktum gjelder tilsvarende.
Nåværende annet og tredje punktum blir nye tredje og fjerde punktum.

Ny § 18-5 skal lyde:

§ 18-5 Bruk av elektronisk kommunikasjon mellom selskapet og aksjeeierne
(1) Hvis ikke noe annet følger av loven her, kan selskapet bruke elektronisk

kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsler, informasjon, dokumenter,
underretninger og likende etter denne loven til en aksjeeier, dersom aksjeeieren
uttrykkelig har godtatt dette.

(2) Når en aksjeeier skal gi meldinger mv. etter denne loven til selskapet, kan
han eller hun gjøre dette ved bruk av elektronisk kommunikasjon til den e-post-
adressen eller på den måten selskapet har angitt for dette formålet.

XXXII

I lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) 
gjøres følgende endringer:

§ 4-25 tredje ledd annet punktum skal lyde:

Dersom tilbudet rettes skriftlig på papir til alle aksjeeiere med kjent
adresse, og i tillegg kunngjøres i Norsk lysingsblad og i en avis som er almin-
nelig lest på selskapets forretningssted, kan det fastsettes en frist for den
enkelte aksjeeier til å komme med innsigelser mot eller avslå tilbudet.

§ 5-2 annet ledd nytt annet punktum skal lyde:

Hvis fullmakten legges frem ved bruk av elektronisk kommunikasjon, skal det
være benyttet en betryggende metode for å autentisere avsenderen.

Nåværende annet og tredje punktum blir nye tredje og fjerde punktum.

§ 10-7 første ledd nytt annet punktum skal lyde:

Første punktum er ikke til hinder for at aksjer tegnes på et elektronisk doku-
ment, forutsatt at det også tilbys tegning på fysisk dokument, dersom en aksjeteg-
ner krever det.

Nåværende annet punktum blir nytt tredje punktum.

Ny § 18-5 skal lyde:

§ 18-5 Bruk av elektronisk kommunikasjon mellom selskapet og aksjeeierne
(1) Hvis ikke noe annet følger av loven her, kan selskapet bruke elektronisk

kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsler, informasjon, dokumenter,
underretninger og likende etter denne loven til en aksjeeier, dersom aksjeeieren
uttrykkelig har godtatt dette.

(2) Når en aksjeeier skal gi meldinger mv. etter denne loven til selskapet, kan
han eller hun gjøre dette ved bruk av elektronisk kommunikasjon til den e-post-
adressen eller på den måten selskapet har angitt for dette formålet.



Ot.prp. nr. 9 18
Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon
XXXIII

I lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel skal § 5-11 annet ledd nytt fjerde 
punktum lyde:

Prospektet må foreligge i papirformat.

XXXIV

I lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste gjøres 
følgende endringer:

§ 3 nytt annet ledd skal lyde:

Krav i eller i medhold av loven her om at meddelelse eller annet skal være
skriftlig, er ikke til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon, forutsatt at
dette ikke vil stride mot bestemmelser gitt i eller i medhold av lovens §§ 11 - 14.

§ 6 nytt tredje ledd skal lyde:

Bruk av elektronisk kommunikasjon ved underretning om et vedtak er bare
tillatt når den vedtaket retter seg mot uttrykkelig har godtatt dette.

XXXV

I lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) skal § 3-7 
tredje ledd nytt tredje punktum lyde:

Kravet kan sendes ved bruk av elektronisk kommunikasjon til den e-postad-
ressen eller på den måten selskapet har oppgitt til dette formålet dersom det er
benyttet en betryggende metode som autentiserer avsender og sikrer kravets inn-
hold.

XXXVI

I lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) gjøres 
følgende endringer:

§ 5-3 annet ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Dokumentasjon som nevnt kan skje elektronisk når det er benyttet en betryg-
gende metode som autentiserer den ansvarlige og sikrer dokumentets innhold i
lang tid.

§ 5-4 nytt annet punktum skal lyde:

Brev kan sendes elektronisk når det er benyttet en betryggende metode som
autentiserer avsender og sikrer dokumentets innhold i lang tid.

§ 7-1 tredje ledd annet punktum skal lyde:



Ot.prp. nr. 9 19
Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon
Forhåndsvarsel kan oversendes ved bruk av elektronisk kommunikasjon der-
som mottageren uttrykkelig har godtatt dette.

Nåværende annet punktum blir nytt tredje punktum.

§ 10-2 nytt tredje punktum skal lyde:

Opplysninger som nevnt kan oversendes elektronisk når det er benyttet en
betryggende metode som autentiserer avsender og sikrer dokumentets innhold.

XXXVII

I lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 
skal ny § 1-8 lyde:

§ 1-8 Bruk av elektronisk kommunikasjon

Bestemmelser i eller i medhold av loven her som krever eller forutsetter skrift-
lighet eller underskrift, er ikke til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon.
Dette gjelder også meldinger, varsel og lignende til pasient eller dennes nærmeste,
såfremt vedkommende uttrykkelig har godtatt bruk av elektronisk kommunika-
sjon.

XXXVIII

I lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven) gjøres 
følgende endringer:

§ 2-5 annet ledd annet punktum skal lyde:

Oversendelse kan skje ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom det er
benyttet en betryggende metode som autentiserer avsender og sikrer kravets inn-
hold.

Nåværende annet punktum blir nytt tredje punktum.

§ 2-8 annet ledd nytt annet og tredje punktum skal lyde:

Krav om skriftlighet i eller i medhold av loven her er ikke til hinder for bruk
av elektronisk kommunikasjon. Opplysninger som har betydning for arbeidsta-
kers pensjonsrettigheter kan likevel bare gis ved bruk av elektronisk kommunika-
sjon dersom den enkelte arbeidstaker har gitt uttrykkelig samtykke til dette.

§ 4-7 annet ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Fripolise kan utstedes elektronisk dersom arbeidstakeren uttrykkelig godtar
dette.

XXXIX

I lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold 
(innskuddspensjonsloven) gjøres følgende endringer:

§ 2-7 annet ledd nytt annet og tredje punktum skal lyde:



Ot.prp. nr. 9 20
Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon
Krav om skriftlighet i eller i medhold av loven her er ikke til hinder for bruk
av elektronisk kommunikasjon. Opplysninger som har betydning for arbeidsta-
kers pensjonsrettigheter kan likevel bare gis ved bruk av elektronisk kommunika-
sjon dersom den enkelte arbeidstaker har gitt uttrykkelig samtykke til dette.

§ 6-2 første ledd nytt fjerde punktum skal lyde:

Pensjonskapitalbeviset kan utstedes elektronisk dersom arbeidstakeren
uttrykkelig godtar dette.

XL
Ikrafttredelse

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.
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