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ENDRING I INKASSOFORSKRIFTEN – RETTING AV INKURIE 
 
Ved kongelig resolusjon 16. desember 2005 ble det gjort enkelte 
forskriftsendringer i forbindelse med omorganiseringen av den sivile 
rettspleie på grunnplanet. Forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven 
m.m. (inkassoforskriften) var blant de forskriftene som ble endret. 
 
Hensikten var å endre forskriften § 2-4 første ledd. Ved en feil ble i stedet 
§ 1-4 første ledd endret. Inkassoforskriften må derfor endres på nytt for å 
rette opp feilen. 
 
 
Justis- og politidepartementet 
 

t i l r å r :  

 
Forskrift om endringer i forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven m.m. 
fastsettes i samsvar med vedlagt forslag. 
 

 



 

 
Forskrift om endringer i forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til 
inkassoloven m.m. (inkassoforskriften) 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. januar 2006 med hjemmel i lov 13. mai 1988 
nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav 
(inkassoloven) § 20. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 
 

I 
I forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven m.m. gjøres følgende 
endringer:  
 
§ 1-4 første ledd skal lyde: 
 Når en advokat som har stilt sikkerhet etter domstolloven § 222, har 
den faglige ledelsen av inndrivingen, kan en fordringshaver som 
erstatning for kostnadene ved å drive inn kravet selv kreve gebyrmessig 
erstatning som nevnt i annet ledd, forutsatt at: 

a) fordringshaveren ikke samtidig krever gebyrmessig erstatning for 
varsler etter § 1-2 jf § 1-3, og 

b) skyldneren har oversittet betalingsfristen i en betalingsoppfordring 
som fordringshaveren selv har sendt, jf tredje ledd, med mer enn 
14 dager. 

 
§ 2-4 første ledd skal lyde: 
 Maksimalsatsene etter § 2-2 og § 2-3 forhøyes med 1,5 ganger 
inkassosatsen når det avtales en avdragsordning med mer enn fire avdrag. 
Dette gjelder likevel ikke dersom fordringshaveren bringer saken inn for 
forliksråd, tingrett eller namsmyndighet, eller dersom avdragsordningen 
avtales etter at en av disse instansene har behandlet saken.  
 

II 
Forskriften trer i kraft straks. 
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