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År 2002 den 9. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

v e d t a k  t i l  l o v

 om endringar i inkassolova

I
I lov 13. mai 1988 nr. 26 om innkassovirksomhet

og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkasso-
loven) gjort følgande endringar:

§ 5 skal lyde:
Inkassobevilling til stadig og ervervsmessig å

inndrive forfalte pengekrav for andre kan etter søk-
nad gis til et foretak når:
a) den eller de som faktisk leder inkassovirksomhe-

ten har inkassobevilling etter annet ledd 
b) inkassovirksomheten drives fra fast forretnings-

sted i Norge og 
c) foretaket har stilt sikkerhet som nevnt i § 29.

Inkassobevilling etter første ledd bokstav a gis et-
ter søknad til personer som anses skikket til å være
faktisk leder for foretak som stadig og ervervsmessig
inndriver forfalte pengekrav for andre og dessuten
a) godtgjør å ha minst tre års praktisk erfaring med

inndriving av pengekrav i løpet av de siste 10 år
og

b) fremlegger politiattest og for øvrig godtgjør å ha
hederlig vandel. Foretaket skal opplyse til Kredit-
tilsynet om skifte av leder.
Bevilling til å drive oppkjøp og inndriving av for-

falte pengekrav for egen regning kan bare gis foretak
som drives fra et fast forretningssted i Norge, og som
faktisk ledes av en eller flere personer som kan frem-
legge politiattest, og for øvrig godtgjør å ha hederlig

vandel. Det kan settes vilkår for bevillingen. Foreta-
ket skal opplyse til Kredittilsynet om skifte av leder.

Kredittilsynet kan som vilkår for inkassobevilling
etter første ledd stille krav om at foretaket slutter seg
til en nemndsordning som nevnt i § 22. Kredittilsynet
kan også stille slike vilkår til foretak som tidligere er
gitt bevilling.

Kongen kan gi utfyllende forskrifter om vilkåre-
ne for tildeling av inkassobevilling.

I § 6 første ledd andre punktum vert tilvisinga til § 24
tredje ledd endra til § 30 tredje ledd.

I § 9 andre ledd og § 19 første ledd vert parentesane
endra til sluttparentesar.

§ 10 andre ledd skal lyde:
Betalingsoppfordringen skal angi

a) fordringshaverens navn,
b) hva kravet gjelder,
c) kravets størrelse med særskilt angivelse av hoved-

krav og tilleggskrav som  krav på forsinkelsesren-
te og erstatning for inndrivingskostnader,

d) hvilken sats for forsinkelsesrente som i tilfelle er
brukt og dato det er beregnet forsinkelsesrente fra,

e) at unnlatt betaling kan føre til ytterligere kostna-
der for skyldneren og til rettslig inndriving, og

f) retten til å kreve nemndsbehandling etter § 22.
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I § 17 fjerde ledd første punktum vert tilvisinga til
§ 24 tredje ledd endra til § 30 tredje ledd.

Kapittel VII med nye §§ 22-27 skal lyde:
Kapittel VII. Nemndsbehandling av tvister i
inkassosaker
§ 22 Adgang til nemndsbehandling mv.

Gjennom avtale mellom organisasjoner som re-
presenterer foretak som driver inkassovirksomhet,
og Forbrukerrådet eller annen organisasjon eller in-
stitusjon som representerer skyldnere, kan det opp-
rettes en eller flere nemnder som behandler tvister
om forpliktelser etter denne loven mellom skyldnere
og foretak som driver inkassovirksomhet.

Partene kan forelegge avtalen for Kongen til
godkjenning. Dersom Kongen har godkjent nemndas
vedtekter, gjelder reglene i tredje og fjerde ledd og
§§ 23 til 27.

En skyldner kan kreve nemndsbehandling av en-
hver tvist hvor nemnda er kompetent, hvis skyldneren
har saklig interesse i å få nemndas uttalelse i saken.

Dersom skyldneren har pådratt seg forpliktelsen
i egenskap av å være forbruker, kan skyldneren ikke
fraskrive seg adgangen til å kreve nemndsbehand-
ling.

§ 23 Forholdet til de alminnelige domstoler
Så lenge en tvist er til behandling i nemnda kan

den ikke bringes inn til behandling for de alminnelige
domstolene. Gjelder tvisten fordringshaverens krav
på å få dekket kostnadene ved inndrivingen, kan den
likevel bringes inn etter tvistemålslovens regler til
behandling for de alminnelige domstolene sammen
med hovedkravet. En tvist anses for å være til be-
handling fra det tidspunktet begjæringen om klage-
behandling er kommet inn til nemnda.

En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan
bringes direkte inn for tingretten.

§ 24 Rapportering til Kredittilsynet
Nemndene skal oversende uttalelser om brudd på

inkassoloven til Kredittilsynet.

§ 25 Ansvar for nemndas omkostninger
Ved overtredelser av kravet til god inkassoskikk i

§ 8 kan nemnda pålegge inkassator å betale nemndas
omkostninger i den aktuelle saken.

§ 26 Avbrudd av foreldelse
Foreldelse avbrytes etter foreldelsesloven § 16

nr. 2 når tvist om krav som nemnda har myndighet til

å behandle (jf. § 22 første ledd), bringes inn til avgjø-
relse for nemnda. Foreldelsen av hovedkravet blir
ikke avbrutt ved at en tvist bringes inn for nemnda.

§ 27 Forskrifter
Kongen kan gi forskrifter til nærmere utfylling og

gjennomføring av reglene i dette kapitlet, samt be-
stemmelsen i § 10 andre ledd bokstav f.

Noverande kapittel VII vert kapittel VIII.

§ 22 blir ny § 28. Første ledd første punktum vert en-
dra slik:

En inkassator, dennes ansatte og andre hjelpere,
og medlemmene av nemnd etter § 22 og andre som
utfører arbeid for nemnda, har plikt til å bevare taus-
het overfor uvedkommende om det de i forbindelse
med virksomheten får vite om noens personlige for-
hold eller drifts- og forretningsforhold.

§ 24 blir ny § 30 og vert endra slik:
Andre ledd skal lyde:

Kredittilsynet tildeler og inndrar inkassobevillin-
ger, jf. §§ 5 og 31.

Fjerde ledd første punktum skal lyde:
Kredittilsynet kan nedlegge forbud mot inkasso-

virksomheten dersom ett eller flere av vilkårene i § 4
og § 5 første, tredje og fjerde ledd ikke er oppfylt for
inkassovirksomhet som drives i medhold av inkasso-
bevilling etter § 5.

§ 25 blir ny § 31 og skal lyde:
En inkassobevilling etter § 5 kan inndras dersom

det finnes utilrådelig å la inkassovirksomhet drives i
medhold av bevillingen fordi
a) bevillingshaveren ikke har overholdt sine plikter

etter § 6,
b) vilkårene for å tildele bevillingen ikke lenger er til

stede,
c) inkassoforetaket ikke innen den frist som er fast-

satt av tilsynsmyndigheten, oppfyller vilkår om å
tilslutte seg nemndsordning som nevnt i § 5, eller 

d) det foreligger andre særlige grunner.

§ 26 blir ny § 32 og vert endra slik:
Første ledd skal lyde:

Med bøter eller fengsel inntil tre måneder, eller
begge deler, straffes den som forsettlig overtrer eller
medvirker til overtredelse av
a) §§ 4, 5, 6, 28, forskrifter i medhold av §§ 6 eller

20, pålegg i medhold av § 30 tredje ledd eller for-
bud i medhold av § 30 fjerde ledd, eller 
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b) §§ 8, 9, 10 eller 11, forutsatt at disse bestemmel-
sene er overtrådt gjentatte ganger eller at overtre-
delsen er grov.

Noverande kapittel VIII vert nytt kapittel IX og
§§ 27-29 blir nye §§ 33-35.

II
Lova gjeld frå den tid Kongen fastset.

Ågot Valle Sigvald Oppebøen Hansen
president sekretær


	Besl. O. nr. 40
	(2002-2003)
	Odelstingsbeslutning nr. 40
	Jf. Innst. O. nr. 20 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 115 (2001-2002)
	År 2002 den 9. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt



	vedtak til lov
	om endringar i inkassolova
	I
	II
	Ågot Valle
	Sigvald Oppebøen Hansen
	president
	sekretær


