
Lovvedtak 20
(2018–2019)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 105 L (2018–2019), jf. Prop. 9 L (2018–2019)
I Stortingets møte 10. desember 2018 ble det gjort følgende

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

om endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer)

I
I lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr gjøres føl-
gende endringer:

§ 7 første ledd første punktum skal lyde:

For behandling av en sak ved forliksrådet betales
1,15 ganger rettsgebyret selv om forliksklagen senere
blir trukket tilbake eller avvist. 

§ 14 annet, tredje og nye fjerde til niende ledd skal lyde:

Ved begjæring om tvangssalg etter tvangsfullbyr-
delsesloven kapittel 8 betales 1,25 ganger rettsgebyret
og i tillegg 2,2 ganger rettsgebyret når beslutning om å
gjennomføre tvangssalget blir truffet.

Ved begjæring om tilbakelevering etter tvangsfull-
byrdelsesloven kapittel 9 betales 1,25 ganger rettsgeby-
ret og i tillegg 2,2 ganger rettsgebyret når tilbakeleverin-
gen blir gjennomført. 

Ved begjæring om tvangsdekning etter tvangsfull-
byrdelsesloven kapittel 10 betales 2,1 ganger rettsgeby-
ret og i tillegg rettsgebyret når tvangsdekning blir gjen-
nomført. 

Ved begjæring om tvangsdekning etter tvangsfull-
byrdelsesloven kapitlene 11 og 12 betales 1,1 ganger
rettsgebyret og i tillegg 6,3 ganger rettsgebyret når be-
slutning om å gjennomføre tvangsdekningen blir truf-
fet.

Ved begjæring til tingretten om tvangsfullbyrdelse
etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13 betales 2,1

ganger rettsgebyret og 2 ganger rettsgebyret når tvangs-
fullbyrdelse blir gjennomført. 

Ved begjæring til namsmannen om utlevering etter
tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13 betales 1,2 ganger
rettsgebyret. Ved begjæring til namsmannen om fravi-
kelse etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13 betales
1,25 ganger rettsgebyret og i tillegg 1,35 ganger rettsge-
byret når tvangsfullbyrdelse blir gjennomført.

For begjæring om annen tvangsfullbyrdelse enn
nevnt i første til syvende ledd betales 2,1 ganger rettsge-
byret. 

Gebyret etter første til åttende ledd skal betales selv
om begjæringen senere blir trukket tilbake eller avvist.

Nåværende fjerde til sjette ledd blir nye tiende til tolvte
ledd. 

§ 16 første ledd nr. 1 skal lyde:
For konkursbo som åpnes av tingretten betales 25

ganger rettsgebyret. For dødsbo som åpnes av tingretten
betales 18 ganger rettsgebyret, eventuelt gebyr etter
§ 18 tredje ledd. For felleseiebo som åpnes av tingretten
betales 10,5 ganger rettsgebyret, eventuelt gebyr etter § 18
tredje ledd. For tvangsavvikling etter aksjeloven § 16-14,
jf. § 16-18, allmennaksjeloven § 16-14, jf. § 16-18 og sam-
virkelova § 140, jf. § 144 som åpnes av tingretten betales
3,2 ganger rettsgebyret.



Tr
yk

k 
og

 la
yo

ut
: S

to
rt

in
ge

ts
 g

ra
fis

ke
 se

ks
jo

n
Sv

an
em

er
ke

tr
yk

ks
ak

, 2
04

1 
06

54

2 Lovvedtak 20 – 2018–2019
§ 17 første ledd skal lyde:
Overtas et bo til privat skifte utenfor tingretten uten

at det er holdt registreringsforretning eller skiftesam-
ling i boet, betales ikke gebyr etter § 16 nr. 1. Er Prokla-
ma innrykket betales likevel 2,2 ganger rettsgebyret.
Dersom begjæring om gjeldsforhandling blir avslått av
retten eller trukket tilbake, betales 3 ganger rettsgeby-
ret. Dersom begjæring om konkursbehandling blir avslått
av retten eller trukket tilbake, betales 1,5 ganger rettsge-
byret. En arbeidstaker som på grunn av manglende ut-
betaling av lønn mv. har begjært konkurs åpnet hos sin
arbeidsgiver, er fritatt for gebyrplikten. Retten kan like-
vel ilegge 3 ganger rettsgebyret når den finner at ar-
beidstakeren har fremsatt en konkursbegjæring i den
hensikt å skade arbeidsgiver, eller når begjæringen for
øvrig er uten saklig grunn.

§ 18 annet ledd nytt annet punktum skal lyde:
Blir et tvangsavviklingsbo innstilt eller tilbakelevert
loddeierne, betales 2,9 ganger rettsgebyret.

§ 18 tredje ledd skal lyde:
Har det i et bo vært oppnevnt bobestyrer etter skif-

teloven § 16 annet ledd eller § 91 første ledd, betales
halvparten av fullt gebyr såfremt oppnevningen ikke er
blitt tilbakekalt etter samme lovs § 91e.

§ 20 første ledd skal lyde:
For begjæring fra loddeier om utferdigelse av pro-

klama i medhold av skifteloven § 70 annet ledd betales
2,2 ganger rettsgebyret. Tas boet senere under behand-
ling av tingretten, reduseres gebyret for bobehandlin-
gen med 2,2 ganger rettsgebyret.

II
Loven trer i kraft 1. januar 2019.

Tone Wilhelmsen Trøen
president


