
 

 

Oversikt over eksisterende 

lovbestemmelser knyttet til gebyr 

 
Vedlegg til høringsbrev om endringer i gebyrordninger og kunngjøringsregler for 

Brønnøysundregistrene av 10.12.2002 

 

Lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven)  

§8-1. (innsyn m.m.) 

Enhver har rett til å gjøre seg kjent med det som er registrert i foretaksregisteret og få utskrift 

av dette. Dette gjelder likevel ikke fødselsnummer.1 Offentlighetslovens 2 bestemmelser 

gjelder for opplysninger som ikke er registrert. Kongen3 gir regler4 om hvordan 

opplysningene skal gjøres tilgjengelige og kan herunder gi bestemmelser om betaling av et 

nærmere fastsatt gebyr. 

1 Jfr. lov 16 jan 1970 nr. 1 §4 . 

2 Lov 19 juni 1970 nr. 69 . 

3 Justisdepartementet iflg. res. 

18 des 1987 nr. 963. - Jfr. §1-

1 . 

4 Jfr. lov 10 feb 1967 §2 og 

kap. VII . 
 
 

Lov 7. juni 1936 nr. 2 om tinglysing (tinglysingsloven)  

§34.1 

I Løsøreregisteret kan anmerkes dokumenter som ikke er nevnt i §12 , dog bare såframt 

tinglysingen ved lov er tillagt rettsvirkning,2 eller tinglysing er pålagt ved lov.3 Ny tinglysing 

kan foretas, men er ikke nødvendig om tingen skifter eier. 

Reglene i §§2 og 3 og kap. 2 gjelder tilsvarende så langt de passer og ikke annet følger av 

forskrifter gitt i medhold av §38 . 

Reglene i §§20 , 21 og 23-32 a får tilsvarende anvendelse. Tidsfristen i §28 første ledd skal 

likevel være 20 år for pant etter panteloven 4 §3-4 , §3-8 til 3-11, §3-17 tredje ledd og §4-10 . 

0 Endret ved lover 14 nov 1952 

, 18 des 1959 nr. 2 , 8 feb 

1980 nr. 3 (se dens VII), 20 

juli 1991 nr. 68 (i kraft 1 jan 

1992 med virkning for avtaler 

som blir stiftet etter at 



 

 

endringen er trådt i kraft, for 

eldre avtaler gjelder 

endringen for pengekrav som 

oppstår senere enn 6 måneder 

etter ikrafttredelsen), 1 juni 

2001 nr. 28 (i kraft 1 juli 

2001 iflg. res. 1 juni 2001 nr. 

560 ). 

1 Jfr. forskrift 18 des 1987 nr. 

985 . 

2 Se tvangsl. §7-20 annet ledd 

flg., sl. §38 , strpl. §§219 og 

221. Jfr. pantel. §§3-8 (2), 3-

9 (3), 3-10 (2), 3-12 (1), 3-17 

(3), 4-10 (2), 5-4 (3), 5-5, 5-

6, 5-7 (4), 5-9 (1) og 5-10, 

sjøl. §41 . 

3 Se lov 31 mai 1918 nr. 4 §14 

i.f., kkl. §§36 , 53, 75, 79, 

138. 

4 Lov 8 feb 1980 nr. 2 (pantel 

.). 
 
 

Lov 17. des. 1982 nr. 86 om rettsgebyr (rettsgebyrloven)  

§21.1 

For tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken,2 løsøreregisteret3 og 

kraftledningsregisteret4 betales 1,5 ganger rettsgebyret,5 medmindre annet følger av annet 

ledd eller er bestemt i §22 . 

For tinglysing eller registrering av pantobligasjon eller skadesløsbrev betales 2 ganger 

rettsgebyret. Det samme gebyr betales for registrering i løsøreregisteret av avtale om 

salgspant i motorvogn (herunder avtale som etter §3-22 i lov 8 februar 1980 nr. 2 om pant 

likestilles med salgspantavtale) og av avtale om factoring.6 

Det skal betales fullt gebyr for hvert register og for hver rettskrets et dokument skal tinglyses 

eller registreres i. 

0 Endret ved lover 23 des 1983 

nr. 85 , 12 juni 1987 nr. 48 , 

23 des 1988 nr. 102 og 103, 

20 des 1991 nr. 85 , 15 mai 

1992 nr. 46 . 

1 Jfr. §5 a nr. 4. 

2 Jfr. lov 7 juni 1935 nr. 2 §4 . 

3 Jfr. lov 7 juni 1935 nr. 2 §34 . 

4 Jfr. lov 1 juli 1927 nr. 1 . 

5 Jfr. §1 . 



 

 

6 Jfr. pantel. §4-10 . 

§21a.1 

For registrering av særskilt melding om det beløp, eller det høyeste beløp, som panteretten 

skal sikre i avtale om factoring jf lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant §4-10 inngått før 1. januar 

1992, betales 2 ganger rettsgebyret.2 

Registrering som omhandlet i første ledd gjelder som ny tinglysing av avtalen i forhold til 

tinglysingsloven 3 §§28 og 34, dersom den foretas før 1. juli 1992. 

For registrering i Løsøreregisteret av panterett i driftstilbehør som var tinglyst i grunnboken 

før ikrafttredelsen av lov ... om endringer i lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant og i enkelte 

andre lover, betales ikke rettsgebyr. 

0 Tilføyd ved lov 20 des 1991 

nr. 85 , endret ved lov 1 juni 

2001 nr. 28 (i kraft 1 juli 

2001 iflg. res. 1 juni 2001 nr. 

560). 

1 Jfr. §5 a nr. 4. 

2 Jfr. §1 . 

3 Lov 7 juni 1935 nr. 2 . 

§22.1 

Gebyr betales ikke for tinglysing, registrering eller anmerkning av: 

1. bevis for at en heftelse er falt bort, eller for 

at den berettigede samtykker i at den slettes, 

2. hjemmelsovergang på grunnlag av 

uskiftebevilling, 

3. melding som skifteretten, gjeldsnemnda 

eller bostyrer foretar i medhold av 

konkursloven 2> eller panteloven , 3> 

4. avgjørelse om at noen er satt under vergemål 

eller opphevelse av vergemål, 4> 

5. utleggsforretning, 5> arrestforretning 6> og 

midlertidig forføyning, 7> 

6. sammenføyning av flere bruk til ett, 

7. erklæring fra retten om at det er besluttet 

gjennomføring av tvangsdekning i et 

realregistrert formuesgode, 8> 

8. utmål etter melding fra bergmesteren i 

henhold til lov om bergverk, 9> 

9. melding eller utdrag av rettsboken etter 

jordskifteloven 10> §24 og skjøte som inngår 

som en del av jordskiftet og dette bekreftes 

av jordskifteretten i skjøtet. 



 

 

Gebyr betales heller ikke for tinglysinger, registreringer og anmerkninger i medhold av 

gjeldsordningsloven .11 

0 Endret ved lover 23 des 1988 

nr. 102 , 15 mai 1992 nr. 46 , 

26 juni 1992 nr. 86 , 17 juli 

1992 nr. 99 , 23 des 1994 nr. 

76 (i kraft 1 jan 1995), 18 des 

1998 nr. 82 (i kraft 1 jan 

1999), 3 sep 1999 nr. 72 (i 

kraft 1 jan 2000 iflg. res. 3 

sep 1999 nr. 983 ). 

1 Jfr. §5 a nr. 4. 

2 Lov 8 juni 1984 nr. 58 . 

3 Lov 8 feb 1980 nr. 2 . 

4 Jfr. lov 28 nov 1898 §§ 14 og 

36. 

5 Jfr. tvangsl. §7-20 . 

6 Jfr. tvangsl. §14-11 . 

7 Jfr. tvangsl. §15-9 . 

8 Jfr. tvangsl. §11-9 . 

9 Lov 30 juni 1972 nr. 70 . 

10 Lov 21 des 1979 nr. 77 . 

11 Lov 17 juli 1992 nr. 99 . 

§23.1 

For særskilt pantattest og annen attestert registerutskrift som gjelder grunnbok,2 

løsøreregisteret3 eller kraftledningsregisteret4 betales en femtedels rettsgebyr.5 Det betales ett 

gebyr for hver registerenhet utskriften omfatter. 

For oppgave over dagbokførte dokumenter6 eller visse grupper av slike, betales halvparten av 

rettsgebyret. Gjelder oppgaven tinglysinger, registreringer eller anmerkninger som omfatter 

dokumenter dagbokført6 i mer enn en kalendermåned, betales halvparten av rettsgebyret for 

hver påbegynt kalendermåned. 

Departementet kan ved forskrift7 gi særskilte regler om betaling for andre utskrifter fra 

registeret enn pantattest dersom registeret er basert på elektronisk databehandling. 

For attestert kopi av tinglyst eller registrert dokument som gis av tinglysnings- eller 

registreringsmyndighet betales en femtedels rettsgebyr. 

0 Endret ved lover 12 juni 1987 

nr. 48 , 23 des 1988 nr. 102 , 

20 des 1991 nr. 85 , 15 mai 

1992 nr. 46 . 

1 Jfr. §5 a nr. 4. 

2 Jfr. lov 7 juni 1935 nr. 4 §4 . 

3 Jfr. lov 7 juni 1935 nr. 4 §34 . 

4 Jfr. lov 1 juli 1927 nr. 1 . 



 

 

5 Jfr. §1 og §27 . 

6 Jfr. lov 7 juni 1935 nr. 4 §5 . 

7 Jfr. lov 10 feb 1967 §2 og 

kap. VII . 

§23a.1 

For kjæremål2 mot tinglysings- og registreringsavgjørelser betales 6 ganger rettsgebyret.3 

0 Tilføyd ved lov 29 juni 1990 

nr. 47 , endret ved lov 9 jan 

1998 nr. 3 (i kraft 1 april 

1998). 

1 Jfr. §5 a nr. 4. 

2 Jfr. f.eks. lov 7 juni 1935 nr. 

2 §10 . 

3 Jfr. §1 . 

§24. 

For første gangs registrering i foretaksregisteret1 av selskap hvor alle eller enkelte deltakere 

har begrenset ansvar, betales 9 ganger rettsgebyret.2 For registrering i foretaksregisteret av 

andre meldinger som skal kunngjøres, betales 4 ganger rettsgebyret. Melding om sletting i 

foretaksregisteret er likevel gebyrfri. 

Utgifter til kunngjøring dekkes av staten. 

0 Endret ved lover 19 des 1986 

nr. 74 , 21 juni 1985 nr. 78 , 

21 des 1990 nr. 75 , 20 des 

1991 nr. 85 , 22 des 1995 nr. 

81 (i kraft 1 juli 1996 iflg. 

res. 22 des 1995 nr. 1038 ). 

1 Jfr. lov 21 juni 1985 nr. 78 . 

2 Jfr. §1 . 

 

 

Lov 12. des. 1975 nr. 59 om dokumentavgift (dokumentavgiftsloven)  

§13. 

Avgift av firmameldinger beregnes av den aksjekapital eller forhøyelse av aksjekapital som 

meldes til Foretaksregisteret.1 

Ved kombinert nedskriving av aksjekapitalen og nytegning av aksjer svares avgift av hele det 

nytegnede beløp. 

0 Endret ved lov 13 juni 1997 

nr. 44 (i kraft 1 jan 1999 iflg. 

res. 17 juli 1998 nr. 615). 



 

 

1 Jfr. lov 21 juni 1985 nr. 78 . 

§14. 

Registrering av firmamelding kan ikke finne sted før pliktig avgift er svart. 

 

Forskrift 9. februar 1995 nr. 15 om utskrifter, kopier m.v. avgitt fra Enhetsregisteret  

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 9. februar 1995 med hjemmel i lov av 3. juni 1994 nr. 

15 om Enhetsregisteret §21 og §22 siste ledd og kgl.res. av 3. juni 1994 nr. 375. 

§1. Bestillingen 

Ved bestilling av opplysninger fra Enhetsregisteret, må enheten det bestilles opplysninger om 

identifiseres på en sikker måte. Dette gjelder ikke bestilling av oversikt over enheter som er 

registrert med en eller flere nærmere angitte opplysninger. 

§2. Former for avgivelse 

Opplysninger fra Enhetsregisteret kan avgis skriftlig, muntlig og via elektroniske medier. 

Muntlig avgivelse av opplysninger som etter enhetsregisterloven §22 har begrenset 

tilgjengelighet, skal bare skje i de tilfellene registerfører har forsikret seg om at bestiller er 

berettiget til å motta opplysningene. 

Opplysninger om telefonnummer, telefaksnummer og andre elektroniske adresser avgis kun 

skriftlig og på elektroniske medier. 

§3. Gebyr og betaling 

Gebyr etter denne forskriften beregnes med utgangspunkt i rettsgebyret, jf lov av 17. 

desember 1982 nr 86 §1 . Innkrevingen av gebyr skjer som hovedregel etterskuddsvis. 

Registerfører kan fastsette som vilkår for etterskuddsvis betaling av gebyr at det stilles garanti 

eller gjøres bruk av særskilt fastlagt betalingsmåte. Registerfører kan overfor bestillere som 

tidligere har misligholdt betalingsforpliktelse for gebyr, kreve at gebyret betales forskuddsvis. 

I de tilfeller hvor gebyret ender med desimaler, skal gebyret rundes nedover til nærmeste 

krone. 

Det skal ikke betales gebyr for utskrift som bestiller har krav på i henhold til lov av 9. juni 

1978 nr 48 om personregistre m.m §7 . 

§4. Utskrift på enkeltenhet 

For ordinær utskrift betales et tiendedels rettsgebyr. Dette gjelder ikke utskrifter som avgis i 

tilknytning til en melding. Med ordinær utskrift menes utskrift som avgis etter en bestilling 

som kun har enhetens organisasjonsnummer som angivelse av utskriftens innhold. Med de 

begrensninger som følger av enhetsregisterloven §22 , skal en slik utskrift inneholde alle 

opplysninger registrert på enheten på tidspunktet bestillingen effektueres. 



 

 

For spesialutskrifter betales et gebyr tilsvarende et femtedels rettsgebyr. Med spesialutskrift 

menes utskrift på en enkelt enhet som avgis uten tilknytning til melding og som ikke omfattes 

av denne bestemmelsens første ledd. 

§5. Kopi av melding 

For kopi av registreringsmelding med eventuelle vedlegg som følger meldingen til 

Enhetsregisteret, betales for hver bestilling et femtedels rettsgebyr. Det betales samme gebyr 

om man bare bestiller kopi av deler av melding med vedlegg. 

§6. Rolleoversikt 

For sammenstilling av opplysninger om en persons tilknytning til næringsvirksomhet 

(rolleoversikt), betales et femtedels rettsgebyr. Personen det bestilles en rolleoversikt på må 

identifiseres med navn, adresse og fullstendig fødselsnummer (11 siffer), eventuelt 

organisasjonsnummer for enheter registrert i Enhetsregisteret. 

En slik sammenstilling som omhandlet i første ledd er kun tilgjengelig for personen det 

bestilles opplysninger om og offentlige myndigheter. 

§7. Bestandsoversikt 

For liste med bestandsoversikt i Enhetsregisteret betales et gebyr tilsvarende en promille av 

rettsgebyret pr enhet listen omfatter. Listen kan bare inneholde opplysninger som enhver har 

innsynsrett i etter enhetsregisterloven §22 annet ledd. 

Liste som nevnt i første ledd kan for offentlige myndigheter utvides til også å inneholde 

opplysninger registrert i henhold til enhetsregisterloven §6 første ledd. For en slik utvidet liste 

betales en prosent av rettsgebyret pr enhet listen omfatter. 

Registerfører skal stille som vilkår for avgivelse etter denne bestemmelsen, at nødvendig 

konsesjon etter lov av 9. juni 1978 nr 48 om personregistre m.m. kan dokumenteres. 

§8. Gebyrfri avgivelse 

Tilknyttede registre, domstolene og politi- og påtalemyndigheten skal få opplysninger fra 

Enhetsregisteret gebyrfritt. Det samme gjelder øvrige offentlige virksomheter som for staten 

foretar: 

a) fastsettelse og utligning av skatter og avgifter 

eller 

b) innfordring eller 

c) kontroll av finansieringsvirksomhet og 

finansinstitusjoner 

Registerfører kan sette nærmere vilkår for hvordan avgivelsen skal skje og hvilke 

opplysninger som skal gjøres tilgjengelig etter denne bestemmelsen. 

§9. Annen avgivelse 



 

 

Etter retningslinjer godkjent av Finansdepartementet kan det åpnes for direkte oppslag i 

Enhetsregisteret, samt levering og ajourhold av delkopi av registeret til brukere med 

konsesjon etter lov av 9. juni 1978 nr 48 om personregistre m.m 

§10. Ikrafttreden 

Denne forskrift trer i kraft fra 1. mars 1995. 

 

 

Forskrift 3. nov. 1995 nr. 875 om tinglysing  

§8. Betaling av rettsgebyr og dokumentavgift 

Etter rettsgebyrloven §3 skal rettsgebyr betales forskuddsvis, med mindre departementet ved 

forskrift har bestemt at betaling kan tas i etterskudd. For tinglysing i Løsøreregisteret skal 

gebyr betales etterskuddsvis, jf. rettsgebyrforskriften §3-2 . 

Etter dokumentavgiftsloven §6 skal dokumentavgift betales forskuddsvis. 

Et dokument anses ikke som innkommet og skal derfor ikke innføres i registeret før 

tilstrekkelig rettsgebyr og dokumentavgift er betalt. 

Rekvirenten skal snarest underrettes om gebyrmangel og om at dokumentet derfor ikke blir 

innført i registeret. 

0 Endret ved forskrift 18 juli 

2001 nr. 845 (i kraft 1 okt 

2001). 

§21. Utskrift av og direkte oppslag mot Løsøreregisteret 

Mot betaling av det gebyr som er fastsatt i rettsgebyrloven , kan enhver bestille utskrift hos 

Løsøreregisteret av det som er registrert på entydig betegnet person eller foretak. Det kan også 

bestilles en utskrift som viser hvilke registreringer som gjelder pant i særskilt angitt registrert 

motorvogn. Utskriften kan dessuten begrenses til særskilte heftelsestyper. Utskrift av 

enkeltheftelser kan bestilles med dagboknummerserien som identifikasjon. På utskrifter fra 

Løsøreregisteret identifiseres personer ved fødselsnummer og foretak ved 

organisasjonsnummer, når bestillingen identifiserer dette. 

Mot betaling av det gebyr som er fastsatt i rettsgebyrloven , kan enhver også bestille kopi av 

tinglyst dokument fra Løsøreregisterets microfilmarkiv. Kopi av gjeldsordningsavtale kan kun 

rekvireres av namsretten, namsmenn, skyldner og hans ektefelle, kreditorer, andre parter og 

offentlig myndighet. 

Oppsettet for utskrift fra Løsøreregisteret skal godkjennes av departementet. Data som ikke er 

av betydning som informasjon om de forhold som er tinglyst, kan unnlates tatt med på 

utskriften. Ved Løsøreregisteret benyttes spesielt papir slik at det tydelig fremgår at det er en 

originalutskrift. 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19751212-059.html&6


 

 

På utskrifter fra Løsøreregisteret som inneholder opplysninger om ektepakter, gis bare 

opplysning om ektepakter tinglyst etter Løsøreregisterets ikrafttreden, dvs. 1. januar 1981. 

Utskrift av ektepakt tinglyst før dette tidsrom må begjæres særskilt. 

Etter retningslinjer fastsatt av departementet kan det åpnes for direkte oppslag mot 

Løsøreregisteret, samt levering og ajourhold av delkopi av registeret til kunder med konsesjon 

etter personregisterloven §14 . 

Ved søking i registeret benyttes fødselsnummer, foretaksnavn, organisasjonsnummer, 

registreringsnummer for motorkjøretøy eller dagboknummer. Følgende kan gis adgang til 

også å benytte personnavn som søkekriterium: 

a) advokater, 

b) banker, 

c) forsikringsselskaper, 

d) finansieringsforetak, 

e) inkassoselskaper, 

f) kredittopplysningsforetak, 

g) namsmyndighet, 

h) andre etter særskilt samtykke fra Datatilsynet. 

Kredittopplysningsforetak som har konsesjon for sin virksomhet, kan abonnere på periodiske 

utskrifter i elektronisk form som omfatter følgende dokumenttyper: 

a) tvangsforretninger, 

b) frivillige pantsettelser etter panteloven §3-8 , §3-

9 , §3-10 og §3-11 , 

c) factoringavtaler, 

d) meldinger om åpning av konkurs eller 

akkordforhandling, 

e) åpning av gjeldsforhandling og frivillig og 

tvungen gjeldsordning. 

Slike periodiske utskrifter som nevnt i foregående ledd, gis 1 gang i måneden. Den som 

mottar de periodiske utskrifter må forplikte seg til å sørge for at de mottatte data ikke blir 

videreformidlet i form av mikrofilm, eller på elektronisk, elektromagnetisk eller optisk lesbar 

måte i annet enn summarisk form. Med summarisk form menes her opplysning om det har 

vært tinglysing innen de ulike dokumenttyper for hvert år. Dersom en mottaker overtrer annet 

og tredje punktum, kan departementet bestemme at vedkommende ikke lenger skal kunne 

motta periodiske utskrifter. Disse betingelsene gjelder også for den fremtidige bruk av 

tidligere mottatte masseutskrifter fra Løsøreregisteret. 

 

Forskrift 23. aug. 1993 nr. 824 om konkursregisteret  

§15. Innføring og sletting i Konkursregisteret er gebyrfritt. 

For hver utskrift til andre enn offentlig myndighet, bostyrer og den opplysningene gjelder, 

betales 1/5 rettsgebyr. 



 

 

 
 

Forskrift 22. des. 1989 nr. 1304 om betaling for attester, utskrifter, kopier m.v. avgitt av 

Foretaksregisteret  

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 22. desember 1989 i medhold av lov av 21. juni 

1985 nr. 78 om registrering av foretak §§1-1 , 8-1 og 11-2, og forskrift om registrering av 

foretak gitt i kgl.res. 18. desember 1987 nr. 984 §12 andre ledd. 

§1. 

Enhver har ved henvendelse til Foretaksregisteret rett til å gjøre seg kjent med innholdet i de 

innsendte dokumenter ved å få utlevert/ tilsendt kopier/ utskrifter etter reglene i denne 

forskrift. Dette gjelder likevel ikke fødselsnummer. 

Ved Foretaksregisteret gis publikum adgang til registeropplysninger ved hjelp av 

skjermterminal og tilgang til mikrofilm. 

Det skal betales gebyr etter reglene i §§2-8 . Gebyret beregnes ut fra det til enhver tid fastsatte 

rettsgebyr, jf. lov av 17. desember 1982 nr. 86 §1 . 

§2. 

For ordinær firmaattest som begjæres utstedt av Foretaksregisteret uten tilknytning til 

melding, betales et gebyr tilsvarende en femtedels rettsgebyr. 

For andre typer særskilt bestilt registerutskrift om et foretak, betales et gebyr tilsvarende en 

tiendedels rettsgebyr. Det betales likevel ikke gebyr for opplysning om et identifisert foretak 

er innført i Foretaksregisteret eller ikke. Videre betales ikke gebyr for opplysning om at et 

tidligere innført foretak er slettet. 

§3. 

For kopi av selskapsavtaler, vedtekter og andre vedlegg som følger melding til 

Foretaksregisteret, betales for hver bestilling et gebyr tilsvarende halvparten av rettsgebyret. 

For kopi av godkjent meldingsblankett, betales et gebyr tilsvarende halvparten av rettsgebyret. 

§4. 

For attester med opplysninger om hva som tidligere var registrert om et foretak i 

handelsregistrene, betales et gebyr tilsvarende halvparten av rettsgebyret. Det samme gebyr 

betales for attester som ellers av særlige grunner ønskes påført signatur og stempel. 

§5. 

For papirliste med bestandsoversikt i Foretaksregisteret betales et gebyr tilsvarende 1 promille 

av rettsgebyret pr. foretak listen omfatter. 

§6. 



 

 

For papirliste med oversikt over nymeldinger/ endringer og slettinger i Foretaksregisteret i 

løpet av en kalendermåned, betales et gebyr tilsvarende 1 promille av rettsgebyret pr. melding 

listen omfatter. 

§7. 

Registerfører kan i særlige tilfeller tillate levering av attest, utskrift, kopi m.v. ved hjelp av 

telefaks. For slik levering betales det dobbelte av det ordinære gebyr. 

§8. 

Registerføreren kan etter retningslinjer godkjent av Næringsdepartementet og Justis- og 

politidepartementet tillate tilgang til Foretaksregisterinformasjon på andre måter og vilkår enn 

de ovennevnte. 

§9. 

Innkreving av gebyr etter denne forskrift skjer etterskuddsvis. 

 
 
 

Forskrift 15. februar 1983 nr. 86 etter rettsgebyrloven m.m. (rettsgebyrforskriften)  

§3-2. Innkreving av gebyr til Løsøreregisteret, Foretaksregisteret og Konkursregisteret. 

Ved Løsøreregisteret innkreves gebyr etter rettsgebyrloven kapittel 6 etterskuddsvis gjennom 

post- eller bankgiro. Ved Foretaksregisteret innkreves gebyr etter rettsgebyrloven kapittel 7 på 

tilsvarende måte. Det foretas også etterskuddsvis innkreving av gebyr for utskrift fra 

Konkursregisteret, jf. forskrift om Konkursregisteret §15 . 

Registerfører kan fastsette som vilkår for etterskuddsvis betaling av gebyr at det stilles garanti 

eller gjøres bruk av særskilt fastlagt betalingsmåte. Registerfører kan overfor kunder som 

tidligere har misligholdt betalingsforpliktelse for gebyr og andre særlige tilfeller kreve at 

gebyret betales forskuddsvis. 

Registerfører kan etter søknad innvilge større brukere status som kredittkunde ved 

Løsøreregisteret og Foretaksregisteret. Slike kunder sendes periodisk avregningsoppgaver. 

Gebyrinnbetaling skjer etter periodisk fakturering. Det kan i denne forbindelse stilles krav om 

garanti eller settes andre vilkår for slik status. 

Den som får innvilget status som kredittkunde, vil bli tildelt et fast innsendernummer 

(kundenummer) som skal påføres alle dokumenter som blir sendt til Løsøreregisteret og 

Foretaksregisteret. 

Status som kredittkunde kan fratas ved mislighold av betalingsforpliktelsen. Dommer/ 

registerfører kan også på et hvilket som helst tidspunkt revurdere kredittkundens adgang til 

gebyrbetaling etter periodiske avregningsoppgaver. 



 

 

0 Endret ved forskrift 20 des 

1994 nr. 1141 , 4 mars 1998 

nr. 174 (i kraft 1 april 1998). 
 
 
 

Forskrift 10. oktober 1997 nr. 1090 til lov om Oppgaveregisteret  

§7. Avgivelse av informasjon og betaling for Oppgaveregisterets tjenester 

Opplysninger fra Oppgaveregisteret kan avgis skriftlig, elektronisk eller via papir. 

Registerfører kan sette nærmere vilkår for hvordan avgivelsen skal skje. Muntlig avgivelse 

kan bare skje i den form og utstrekning registerfører finner forsvarlig. 

Dersom det bestilles opplysninger om hvilke oppgaveplikter en bestemt næringsdrivende er 

underlagt, må vedkommende identifiseres med organisasjonsnummer. Gjelder opplysningene 

en gruppe oppgavepliktige, må gruppen avgrenses etter gitte kriterier som f.eks. 

organisasjonsform, næringskode og antall ansatte. 

Næringsdrivende har krav på vederlagsfritt å få en oversikt over de oppgaveplikter 

vedkommende er pålagt av offentlige myndigheter. Opplysninger som oppgaveinnhenteren, 

samordningsrådet, brukergruppen og Nærings- og handelsdepartementet trenger for sitt 

samordningsarbeid, skal avgis vederlagsfritt. Informasjon om den samordning som finner 

sted, skal også avgis vederlagsfritt. 

Registerfører kan i samråd med Nærings- og handelsdepartementet fastsette vederlag for 

Oppgaveregisterets øvrige tjenester. 

 
 
 

Forskrift 18. des. 1987 nr. 984 om registrering av foretak  

§6. Betaling av registreringsgebyr. 

Betaling av registreringsgebyr oppkreves etterskuddsvis, jfr. forskrift av 15. februar 1983 nr. 

86 etter rettsgebyrloven m.m. §3-2 . 

 


