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Bakgrunn
● Høsten 2018 - Justis- og beredskapsdepartementet 

oppnevner en arbeidsgruppe med mandat til å foreslå 
revideringer av dagens inkassolov.

● Mandatet var å:

○ Å sikre en mer skyldnervennlig lov
○ Bedre sammenheng mellom krav og gebyrer
○ Sikre at færre saker gikk til namsmannen

● Gruppen skulle spesielt vurdere ny modell for gebyr- 
og salærkravene i inkassoprosessen

● Virke Inkasso har deltatt i arbeidsgruppens arbeid med 
leder av Virke Inkassos lovutvalg, Hanne Riksheim



Vårt samfunnsoppdrag:

● Bidra til at virksomheter får inn de pengene de 
har krav på. Sikrer likviditet og muligheten for å 
gi kreditt.

● Gi en profesjonell og rettferdig behandling av 
skyldner. Sikrer fremtidig kundeforhold.

    



Forslag til ny 
inkassolov

Arbeidsgruppens 
rapport



Forslag til lov om inndriving av 
forfalte pengekrav (inkassoloven)  

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 2 Bevilling, kvalifikasjoner og ansvar for inkassovirksomheten

Kap 3 Saksgangen når inkassoforetak inndriver forfalte krav

Kap 4 Inkassoforetaks forhold til skyldnere og fordringshavere

Kap 5 God inkassoskikk, kommunikasjon med skyldnere, dekning 
av inndrivingskostnader

Kap 6 Nemndsbehandling av tvister i inkassosaker

Kap 7 Tilsynsmyndighet, opplysningsplikt og sanksjoner

Kap 8 Avsluttende bestemmelser

    



§ Lovens formål

Inkassoloven skal legge til rette 
for forsvarlig og effektiv 

inndriving av forfalte 
pengekrav, av hensyn til 

skyldnere, fordringshavere, 
inkassobransjen og 

kredittmarkedet

Formålsparagraf

● Inkassoloven har ikke tidligere hatt en 
formålsparagraf

● I forslaget til formålsbestemmelse er det nå 
angitt at inndrivingen skal være

○ forsvarlig og effektiv

mens det tas hensyn til interessene til

○ skyldnere, fordringshavere, 
inkassobransjen og kredittmarkedet

    



Kapittel 3

Saksgangen når inkassoforetak 
inndriver forfalte krav  



Purring - forskriften §5

● Purring ikke nærmere beskrevet i loven, men i 
inkassoforskriften §5

● Kan sendes av fordringshaver (eller 
inkassoforetak)

● Må sendes minst 14 dager etter kravets forfall

● Enkle innholdsmesige krav:

○ Kravets størrelse
○ Hva kravet gjelder
○ Betalingsfrist minst 14 dager

● Fordringshaver kan sende inntil tre gebyrbelagte 
purringer (“egeninkasso”)

    



Skal sendes av inkassoforetaket (!)

Dissens Finans Norge

● Foreslår at også fordringshaver skal 
kunne sende inkassovarsel selv

Skjerpende innholdsmessige krav

● At det er et inkassovarsel

● Fordringshavers navn

● Fakturanummer og dato

● Hva kravet gjelder - beskrivende tekst, ikke bare fakturanummer

● Kravets størrelse

● Påløpte rente

● Påløpte kostnader - evt fakturagebyr, samt gebyr for purringer og 
inkassovarselet

● Betalingsfrist minst 14 dager

● At inkassotiltak vil bli iverksatt ved manglende betaling

● Anslåtte kostnader som påløper ved neste innfordringstiltak

○ (gebyr for BO - beregnet ift hovedkravets størrelse)

§15 Inkassovarsel  



Betalingspåminnelser og betalingsoppfordringer

● Inkassoloven beskriver ikke selv 
betalingspåminnelser, men anvendelse og krav til 
innhold fremkommer av inkassoforskriften §6

● Kan sendes to gebyrbelagte betalingspåminnelser i 
tillegg til 2 betalingsoppfordringer

○ BO1, BP1, BP2, BO2

● Teknologinøytralt, men tvilsomt om SMS/e-post kan 
benyttes pga innholdskrav

○ GDPR art 32 - krav til 
fortrolighet/konfidensialitet

○ SMS - kan uansett være upraktisk; 
omfattende innhold og lang betalingsfrist

Innholdsmessige krav

● Skriftlig

● Angi kravets størrelse

● Hva kravet gjelder

● Betalingsinformasjon

● Betalingsfrist - minst 14 dager

● Hvilket beløp som vil påløpe ved neste skritt

○ BP2 eller BO2 beregnet ift hovedkravets 
størrelse



Fakturaforfall

P 1 P 2

Inkassovarsel

Betalingsoppfordring

BP 1 BP 2

Betalingsoppfordring 2

Varsel om utlegg /
tvangsfullbyrdelse

14 d 14 d 14 d

14 d 14 d 14 d 14 d

14 d

Tidslinje - tiltak



§18 Sammenslåing av krav

Obligatorisk sammenslåing av flere krav 
mellom samme skyldner og fordringshaver

● Uavhengig av “samme stadie i inndrivingen”

● Uavhengig av skyldners betalingsevne

● Uavhengig av forskjellige kundenummer, 
resultatenhet, avdeling, geografisk beliggenhet, 
kravets rentesats m.v.

● Bestemmelsen gjelder fremmedinkasso, samt 
oppkjøps- og egeninkasso

● Virke Inkasso dissens:

○ Forslag om at pliktig sammenslåing 
begrenses til samme avtale- eller 
rettsforhold

Unntak:

● Krav med ulik prosess for rettslig inndriving

● Omtvistet krav

● Krav rettet mot en skyldner hhv som forbruker og 
næringsdrivende

● Etter krav fra skyldner selv

● Unntak etter §20:

○ Skyldner søker å unndra seg betaling
○ Rettslig pågang nødvendig for å avbryte foreldelse
○ Andre særlige grunner

■ Bl.a i tilfelle varsel iht tvangsl §4-18 kan unnlates der 
skyldner verken har kjent oppholdssted eller kjent 
kontaktinformasjon for elektronisk varsling



Kapittel 4

Inkassoforetaks forhold til 
skyldnere og fordringshavere  



Obligatorisk med skriftlig avtale

● Teknologinøytralt - ikke bare på papir

Skal angi rammene for oppdragene

● Aktuelle tiltak i innfordringsprosessen

● Lengden på oppdragene

● Instruks om mer pågående behandling i enkeltsaker, er ikke 
bindende for inkassoforetaket

○ Selv om disse tiltakene er innenfor rammene av god 
inkassoskikk

Adgang til oppsigelse

● Oversendelse av urettmessige krav

● Pålegg om innfordringstiltak i strid med god inkassoskikk 

§25 Oppdragsavtale



Kapittel 5

God inkassoskikk, 
kommunikasjon med skyldnere, 
dekning av inndrivingskostnader  



§32 God inkassoskikk

● Forsvarlig og hensynsfull

● Ta rimelig hensyn til både fordringshaverens og 
skyldnerens interesser

● Urimelig påtrykk, skade eller ulempe er fremdeles 
begreper som styrer hvilke tiltak som kan 
iverksettes

§33 Skyldnere i en særlig vanskelig situasjon

● Kodifisering antas å gi bedre etterlevelse
● Berostillelse, utsatt rettslig pågang, stans i telefoner 

eller oppsøk, avslutning av sak, ettergivelse av 
gebyrer
○ Opp til skyldner å opplyse om og 

dokumentere at det foreligger en særlig 
vanskelig situasjon

§34 Skyldnere som unndrar seg forpliktelsene sine

● Foreligger det holdepunkter for at skyldner forfordeler 
midler, trenerer, gjør seg utilgjengelig, fremsetter 
åpenbart uholdbare innsigelser/klager eller fremmer 
forslag om utenrettslig gjeldsforhandling som åpenbart 
er grunnløs

● Åpner for at innfordringen kan tilpasses situasjonen 
f.eks

○ Varslingsregler og krav om sammenslåing helt 
eller delvis kan settes til side (§20)

○ Forsert rettslig pågang

○ Saken må ikke stilles i bero etter §19 
gjeldsforhandling

God inkassoskikk



§35 Kommunikasjon med skyldner

● Krav til høflighet, etterettelighet, tydelighet og i 
rimelig grad tilpasset skyldner

● Henvendelser skal besvares i løpet av “rimelig tid”

○ Skyldners interesse i å få avklart forholdet

● Fremmedinkassoforetak skal være tilgjengelig på 
telefon

○ Må oppgi telefonnummer og telefontid

○ På alle varsler og på sine web-sider

○ Foretaket må være reelt tilgjengelig innenfor 
telefontiden

Kommunikasjon med skyldner



Inkassosatsen - gebyr

● Inkassosatsen er kr 70,-

● Enklere å regne med

● Årlig KPI-justering gjeninnføres

● «Gebyr» som nytt begrep for alle kostnader (purregebyr, salær, 
tilleggssalær)

● Gebyrbelastning pr. brevdato – ikke betalingsdato som tidligere

● Alle gebyr er hendelsesbasert, dvs. gebyr påløper kun ved 
utsendelse av kravbrev eller utførelse av andre gebyrbelagte 
hendelser – ikke lenger gebyr (tungt salær) som påløper «av seg 
selv» etter et bestemt antall dager

● Mrk! Alle gebyr som påløper akkumuleres – ikke lenger slik at 
salæret konsumerer andre gebyr



Gebyr for purringer og inkassovarsel

Purring

● Fordringshaver kan selv sende purringer og kreve 
gebyr

● Gebyr for purringer halvert til kr 35,- (0,5 IS)

○ Det kan kreves gebyr for inntil tre purringer

● Kompenserer for at fordringshaver ikke selv kan 
sende inkassovarsel

● Gebyr forutsetter purring sendt minst 14 dager 
etter kravets forfall og med minst 14 dagers 
betalingsfrist

● Kan i purring varsle oversendelse til et 
inkassoforetak ved manglende betaling

Inkassovarsel

● Kun inkassoforetak kan sende inkassovarsel

● For inkassovarsel kan det kreves gebyr med kr 70,- (1,0 
IS)

● Ved innfordring ved et inkassoforetaks utsendelse av 
inkassovarsel, kan det maksimalt kreves gebyr for to 
purringer og ett inkassovarsel

● Kan sendes tidligst 14 dager etter kravets forfall med 
en betalingsfrist på minst 14 dager

Dissens FNO

● foreslår at det fortsatt skal kunne kreves gebyr for 
inkassovarsler som fordringshaveren selv har sendt.



§6 forts. “Gebyrtabellen” ved fremmedinkasso
- Mot forbruker - næring *1,5



Skrivesalær og dekningsrekkefølge

Skrivesalær

Arbeidsgruppens flertall foreslår 50% reduksjon av 
skrivesalæret fra 1R kr 1172,- til 0,5R kr 586,- 

Forslaget gjelder endring av forskrift om sakskostnader 
ved tvangsfullbyrdelse §2 som omfatter:

● Begjæring om utlegg, 

● Begjæring om tv.salg av løsøre

● Begjæring om tilbakelevering salgspant

� Øvrige begjæringer ikke regulert i forskriften, men 
kommer nok i praksis også til å bli berørt, jf. Oslo 
byfogdembetes reaksjon på skrivesalær for 
tvangssalg av fast eiendom

Obligatorisk dekningsrekkefølge – hovedkrav først

● Bestemmelsen er gjemt bort i §22, som gjelder 
klientmiddelbehandling, se fjerde ledd

● Skyldner kan selv bestemme hvilken del av kravet en 
delbetaling skal dekke (kodifisering av ulovfestet 
obl.rett). 

● Hvis skyldner ikke har bestemt noe annet, skal 
delbetalinger først dekke hovedstolen eller forfalte 
terminbeløp

● For øvrig fri dekningsrekkefølge

� Gunstig for skyldner

� Særlige negative utslag for finanskrav med høy avtalt 
rente

� Tilstedelig med obligasjonsrettslig særregulering kun for 
krav som innfordres av inkassoforetak?



Pay back og “No cure - no pay”

Payback

● Arbeidsgruppens flertall  foreslår nå fullt frislipp av 
pay back

● Dvs. ingen regulering eller begrensning av adgang 
til å tilbakeføre gebyrinntekter til fordringshaver, 
eller tilby gratis eller rabatterte tjenester

● Virke Inkasso står alene, men tar dissens på denne 
(se lovforslag § 27 og forskriftsforslag § 30)

● Virke foreslår forbud mot pay back, men med 
unntak for tjenester som effektiviserer 
inndrivingen, eller gjør tjenesten kvalitativt bedre 

No cure no pay

● Avtaler om «no cure no pay» foreslås forbudt (§ 21 
tredje ledd)

● Forbudet gjelder rettsgebyret til Staten ved rettslige 
skritt. 

● Rettsgebyr skal belastes fordringshaver når 
gebyrfaktura kommer – hvis skyldner da ikke har betalt.

● Kostnaden videreføres i saksreskontro i 
fordringshavers regning.

● Unntak : Forbudet gjelder ikke når kravet som inndrives 
rettslig bare gjelder inkassogebyr – da kan 
inkassoforetaket selv ta gebyrrisikoen





Ny inkassolov
Hvordan vil den påvirke oss?



Visma Community

Les mer på Visma Community

● Opptak
● Presentasjon
● Nyheter fra Visma
● Nyheter fra bransjen

community.visma.com

(Registrer deg som ny bruker med din jobb e-post)



Ha en fortsatt 
fin dag!

Visma Financial Solutions



Kommentarer

Diskusjon


