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1. Innledning
1.1.

Bakgrunn, mandat og gruppens sammensetning

Finans Norge nedsatte høsten 2012 en arbeidsgruppe som skulle utrede de rettslige
spørsmål knyttet til innføring av elektroniske kredittavtaler med følgende mandat:
”Finans Norge opprettet høsten 2012 en arbeidsgruppe, som skal se på hvilke
problemstillinger som reiser seg når kredittavtaler skal inngås elektronisk. Arbeidet skal
munne ut i en rapport. Arbeidsgruppen skal bestå av seks – åtte personer, fordelt på
representanter fra Finans Norges medlemsbanker, Finans Norge og en representant fra
SPAMA.
Arbeidsgruppen skal hovedsakelig vurdere hvilke juridiske problemstillinger som oppstår ved
en overgang til en elektronisk kredittprosess. Arbeidsgruppen skal i rapporten peke på
problemstillingene, og i tillegg skissere hensiktsmessige løsninger.
I utgangspunktet skal arbeidsgruppen behandle problemstillinger som reiser seg i tilknytning
til inngåelse av elektroniske kredittavtaler. Noen av problemstillingene vil imidlertid ikke
være spesifikke for kredittavtaler.
Arbeidsgruppen er også et egnet fora for behandling av ”tinglysingstekniske”
problemstillinger i tilknytning til innføringen av elektronisk tinglysing, både hos Statens
kartverk og hos Brønnøysundregistrene. ”
Arbeidsgruppen har bestått av følgende medlemmer:
Annelene Nymark, leder
Bjørn Olav Bjerke
Knut Bjerve
Gunnar Harstad
Lene Holmedal
Pål Neverdal
Lars Christen Stensrud
Marianne Arvei Moen, sekretær

1.2.

Danske Bank
SPAMA
DNB Bank ASA
Finans Norge
Sparebanken Vest
Nordea Bank Norge ASA
Sparebanken Hedmark
Finans Norge

Temaet for rapporten og gruppens arbeid

Temaet for rapporten er elektroniske kredittavtaler. Arbeidsgruppen har konsentrert
arbeidet om de mest vanlige kredittavtaler i forbrukerforhold da potensialet for elektronisk
saksbehandling antas å være størst her. Arbeidsgruppen antar imidlertid at de vurderinger
og anbefalinger som gis i rapporten også kan anvendes i næringsforhold, på mer spesielle
kredittavtaler og på leasing.
Digitalisering av avtaleprosessen innebærer en ny form for kommunikasjon. Informasjon,
avtaler og systemer må tilpasses denne kommunikasjonsformen. Rapporten omhandler
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hovedsakelig de spesielle kravene til kredittavtaler som inngås elektronisk. Rapporten tar
ikke sikte på å gi en fullstendig oversikt over kravene til en kredittavtale. Det er de særskilte
rettslige forhold knyttet til elektronisk avtaleinngåelse som behandles. Markedsføring
behandles ikke. Politiske signaler i form av et ønske om å begrense bruk av forbrukslån mv.
behandles i liten grad. Heller ikke risikovurderinger eller størrelse på lån som kriterier for en
elektronisk kredittprosess behandles i rapporten. Slike vurderinger må foretas av den
enkelte bank.
Rapporten viser at de etablerte prosesser og dokumenter som er utarbeidet på bakgrunn av
en tradisjonell, papirbasert prosess, i stor utstrekning kan videreføres også i en elektronisk
verden. Likevel påpekes en del forskjeller som må hensyntas.
Rapporten tar for seg hvilke muligheter som foreligger til å inngå elektroniske kredittavtaler
med dagens lovverk, hvilke regelendringer som er nødvendig for å utvide omfanget av
elektroniske avtaler og fremmer forslag til løsninger for å etablere elektroniske
kredittavtaler.
Arbeidsgruppen antar at en overgang til elektroniske kredittavtaler kan foregå i flere løp. Det
kan tenkes en overgang til en fullstendig elektronisk prosess for kredittavtaler eller en
gradvis overgang fra manuelle til elektroniske prosesser. Innføring av elektroniske
kredittavtaler og prosesser kan også tenkes å fremstå som et ”stafettløp” mellom manuelle
og elektroniske prosesser.
Kredittkundene grupperes normalt i forbrukere og næringsdrivende.
Forbrukere er tallmessig den største kundegruppen. Kredittavtalene er i høy grad
standardisert og basert på Finans Norges mønsteravtaler. Kreditt til forbrukere er underlagt
ufravikelig lovgivning som gir noen utfordringer ved overgang til elektroniske kredittavtaler
som man ikke har i næringsforhold.
Kredittavtaler med næringsdrivende er i større utstrekning individuelt tilpasset og egner seg
dårligere for en hel- elektronisk saksbehandling. Det kan imidlertid tenkes at deler av
prosessen kan gjøres elektronisk og således forenkle og effektivisere arbeidet i bankene,
spesielt innenfor SMB- markedet.

1.3.




Kort overblikk over e-regelverksarbeid:
Finansavtaleloven (1999) (heretter fin.avtl.) § 8.
Bestemmelsen sidestiller fysisk og elektronisk kommunikasjon og avtaleinngåelse
(under visse forutsetninger). Bestemmelsen kom inn etter initiativ fra finansnæringen
og har vært en viktig bærebjelke i utviklingen av elektroniske løsninger innenfor
finansnæringen.
E-regelprosjektet (2001) gjennomgikk lovverket for å identifisere og fjerne krav til
skriftlighet. Viktige områder for finanssektoren ble imidlertid utelatt fra dette
prosjektet. Prosjektet ga heller ikke den nødvendige avklaring på mange områder.
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1.4.

Videre bygget e-regelprosjektet på en forutsetning om at elektronisk kommunikasjon
bare kunne benyttes dersom mottakeren hadde samtykket til slik kommunikasjon.
E-signaturloven (2001) har som formål å legge til rette for en sikker og effektiv bruk
av elektronisk signatur ved å stille krav til tilbyderne av slike signaturer. Esignaturloven er videre ment å gi en samlende definisjon av hva som menes med en
elektronisk signatur og de krav som stilles i den forbindelse.
E-handelsloven (2003) stiller krav til elektronisk handel, herunder en
tjenestetilbyders opplysningsplikt og hvordan avtaleprosessen skal innrettes
E-kommunikasjonsloven (2003) har som formål å legge til rette for utvikling av
elektroniske kommunikasjonstjenester.
Ny paragraf 4a i tinglysingsloven (2003) som gir hjemmel til å gi forskrifter om
elektronisk tinglysing.
Forskrift om prøveprosjekt for elektronisk kommunkaisjon ved tinglysing av salgspant
i motorvogn (2005). Arbeidsgruppen har fra Brønnøysundregistrene fått opplyst at
denne ikke brukes, men at man i stedet baserer den elektroniske tinglysingen på
prøveforskriften fra 2007 (se neste punkt).
Forskrift om prøveprosjekt for elektronisk kommunikasjon ved tinglysing (2007). Det
er denne forskriften bankene i dag baserer sin utvikling av elektroniske
tinglysingsløsninger på. Forskriften har fått en betydelig lenger levetid og større
utbredelse enn det som var forutsetningen.
Røsæg-utvalgets rapport (2010). En arbeidsgruppe nedsatt for å utrede og foreslå
regler om elektronisk tinglysing av rettigheter i fast eiendom og borettslagsandeler.
Rapporten var på høring høsten 2010. Departementet har så langt ikke fremlagt en
lovproposisjon til oppfølging av forslagene.
Digitaliseringsprogrammet til forvaltningen (2012)endrer det tidligere
utgangspunktet om at meldinger fra forvaltningen skal gis på papir med mindre
mottakeren har samtykket til elektronisk kommunikasjon. Med
digitaliseringsprogrammet skal utgangspunktet for all kommunikasjon med det
offentlige være digitale løsninger.
Forskrift om prøveordning for elektronisk kommunikasjon med domstolene,
namsmannen og Statens Innkrevingssentral (2012).
Tvangsfullbyrdelsesloven (heretter tvfbl) (2010).

Fordeler og ulemper ved elektronisk saksbehandling

Ved en elektronisk kredittbehandling kan store mengder data lagres, gjenfinnes og
bearbeides på en enkel måte uten at personer behøver å involveres. Systemene kan også
automatisk innhente data fra ulike kilder (eksterne registre, bankens egne, informasjon fra
kundene etc.) og overføres raskt over store avstander. Dette vil muliggjøre en raskere og
mer effektiv saksbehandling enn en tradisjonell papirbasert behandling og frigjøre ressurser i
bankene. For kundene vil dette medføre kortere behandlingstid av søknaden og raskere
utbetaling av kreditten. En elektronisk prosess er også mer miljøvennlig ved at bruken av
papir og fysisk post reduseres.
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På den annen side har en elektronisk prosess klare begrensninger og det oppstår nye former
for risiko som må håndteres. Rapporten omhandler primært ulemper av rettslig art.
Rapporten behandler ikke tekniske problemer, kommunikasjonsproblemer etc.
Bruk av elektroniske hjelpemidler ved saksbehandling og avtaleinngåelse vil også påvirke
prosessen og avtalenes utforming. Det vil sannsynligvis føre til at de blir mer standardiserte
og tilpasset en automatisk behandling. Det vil videre føre til forhåndsprogrammering av
innhenting og avgivelse av opplysninger, kredittvurdering og andre vurderinger i saken samt
utbetaling. Denne prosess vil legge til grunn faste og objektive data og i liten grad åpne for
skjønnsmessige vurderinger som det er flere av i kredittprosessen. Det vises blant annet til
reglene om veiledning, fraråding, urimelige avtaler og lojalitetsprinsippet.
Det har vært hevdet at kundene i mindre grad enn ved papirbaserte avtaler er villig til å lese
gjennom avtaler og vilkår. Dette tilsier at bankene søker å begrense den informasjon som gis
samtidig som lovbestemmelser som stiller krav til at kredittkunden skal få full informasjon og
de fulle avtalevilkår oppfylles. Av rettspraksis følger at en person som skriver under en
bindende avtale må sette seg inn i innholdet. Noe annet anses som grovt uaktsomt, jf.
Rt.1995 s.245. Ved en for rask inngåelse av store og viktige kredittavtaler for kunden, kan
det tenkes at dette prinsippet blir satt under press.
Det kan legges opp til en meget hurtig saksbehandling, avtaleinngåelse og utbetaling. Dette
kan medføre at kunden ikke får tilstrekkelig tid til å oppfatte og bearbeide informasjonen før
avtalen inngås. Det kan åpne for kjøpepress og uoverveid opptak av kreditt til spill, kjøp av
rusmidler, risikofylte investeringer, risiko for kriminelle anslag, vold og press i familieforhold
etc.
Risiko for falsk og forfalskning vil også være annerledes ved at forfalskning blir knyttet opp
mot en anonym avtalesituasjon og bruken av elektronisk legitimasjon som BankID. Bankens
mulighet for å fange opp slike situasjoner vil være mindre enn ved et fysisk møte. Det
samme gjelder risikoen for ugyldighet ved sinnssykdom hos kredittkunden og
tilblivelsesmangler som kan oppstå fordi det ikke har foregått en tilstrekkelig utveksling av
konkret og individuell informasjon ved avtaleinngåelsen.
Det kan i denne sammenheng også reises spørsmål ved om rask utbetaling av lånet kan
medføre at antall krav etter fin.avtl. § 54b vil øke fordi selgere med avtale om at banken skal
yte kreditt presser på for øke salget.
1.5.

Rapportens oppbygging

Rapporten er søkt bygget opp i henhold til de vanlige skritt i en kredittprosess. Hovedvekten
er lagt på kravene knyttet til informasjon forut for avtaleinngåelsen og kravene til avtalen. I
kapittel 2 gjennomgås de grunnleggende forutsetningene for inngåelse av en kredittavtale
elektronisk og i kapittel 3 gjøres det nærmere rede for BankID som middel til identifisering,
autentisering og signering. I kapittel 4 gjennomgås informasjonskravene forut for
avtaleinngåelse. I kapittel 5 gjennomgås kravene til avtalen og avtaleinngåelsen. Kapittel 6
omhandler sikkerheter mv., herunder eksigibilitet, negotiabilitet og medforsikring. I kapittel
7 behandles angrerett. I kapittel 8 til 12 behandles ugyldighet, gjenopplåning, utbetaling,
8

forvaltning og endring, herunder kreditor og debitorskifte. I kapittel 13 og 14 behandles
innfrielse og andre former for opphør, herunder inkasso og tvangsfullbyrdelse. Til sist i
kapittel 15 er en oppsummering av rapportens konklusjoner.
Det er under en del kapitler tatt inn en oppsummering av kapittelets hovedpunkter.
Oppsummeringene er ment å gjøre innholdet lettere tilgjengelig, men vil alene ikke gi et
fullstendig bilde av innholdet. Oppsummeringene gir noen steder anbefalinger til løsninger,
mens det andre steder mer er en oppsummering av rettstilstanden slik arbeidsgruppen
vurderer den.
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2. Forutsetninger
2.1.

Kunden eksisterer og er registrert i norske offentlige registre

I forhold til fysiske personer, vil det i praksis være en forutsetning at kunden har et norsk 11sifret fødselsnummer, eventuelt D-nummer, slik at kunden entydig kan identifisere seg.
I forhold til juridiske personer, vil det tilsvarende være en forutsetning at den juridiske
personen er rettsgyldig stiftet, registrert og tildelt organisasjonsnummer.
Det er så langt lagt til grunn at aksjeselskaper ikke kan stiftes elektronisk, jfr. Ot. Prp. 108
(2000-2001). Det er nå (Lov-14-06-2013-40) vedtatt en endring i aksjeloven § 2-1 som åpner
for elektronisk stiftelse av aksjeselskaper (se og Prp. 111 L (2012-2013). Bestemmelsen er
ikke trådt i kraft. Når bestemmelsen trer i kraft vil aksjeeierbok eller lignende som er
nødvendig for å foreta en kontroll av reelle rettighetshavere foreligge elektronisk, se
nedenfor under pkt. 2.2 ”Hvitvaskingskontroll og elektroniske muligheter”. Lovteksten eller
lovens forarbeider omhandler imidlertid ikke kravet til hvitvaskingskontroll. Det gjenstår
således å se hvordan dette kan løses i praksis.
2.2.

Hvitvaskingskontroll og elektroniske muligheter

Banken har plikt til å foreta kundekontroll etter hvitvaskingsreglene ved etablering av
kundeforholdet, jf. hvitvaskingsloven § 6. Hva som nærmere ligger i kundekontrollen følger
av lovens § 7. Banken skal registrere kundens navn, fødselsnummer/organisasjonsnummer,
adresse og referanse til legitimasjon. Videre skal banken bekrefte kundens identitet på
grunnlag av gyldig legitimasjon, bekrefte identiteten til reelle rettighetshavere av juridiske
personer og innhente opplysninger om kundeforholdets formål og egenart. Dersom banken
ikke har gjennomført kundekontrollen, er hovedregelen at banken ikke skal etablere
kundeforholdet.
Elektronisk legitimasjon kan benyttes av fysiske personer, jf. hvitvaskingsforskriftens § 6.
Den elektroniske legitimasjonen skal oppfylle kravene i forskrift om frivillig
selvdeklarasjonsordning for sertifikatutstedere (FOR-2005-11-21-1296) § 3 (person høyt) og
være oppført på publisert liste i henhold til denne forskriften. BankID oppfyller disse
kravene.
Dersom kunden har BankID utstedt av en annen bank, kan kunden benytte denne for å
legitimere seg i forbindelse med kundekontrollen. Dersom kunden ikke har BankID, eller
annen elektronisk legitimasjon som oppfyller kravene, vil kunden måtte møte personlig for å
legitimere seg ved etableringen av kundeforholdet. Så langt (3. kvartal 2013) er det ingen
andre tilbydere av elektronisk legitimasjon enn BankID som aksepteres av bankene. En del
banker benytter seg av Postens PUM tjeneste til legitimasjonskontrollen. Ved bruk av
Postens PUM tjeneste må kunden møte personlig og legitimere seg på et av Postens
kontorer. Dette tilfredsstiller hvitvaskingsregelverkets krav til legitimasjonskontroll.
For juridiske personer registrert i Foretaksregisteret, skal firmaattest eller tilsvarende som
ikke er eldre enn tre måneder innhentes, jf. hvitvaskingsloven § 7 og forskriftens § 7. Selv om
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det fremgår av forskriftens § 7 at det er snakk om ”fysisk legitimasjon for juridiske personer”
legges til grunn at firmaattesten kan innhentes elektronisk. Det vises til Rundskriv 8/2009 fra
Finanstilsynet der det legges til grunn at også andre kilder til opplysningene enn
Foretaksregisteret kan benyttes. For juridiske personer som ikke er registrert i
Foretaksregisteret, se nærmere hvitvaskingsloven § 8 og hvitvaskingsforskriften § 7.
Det skal i tillegg foretas en identitetskontroll av den som handler på vegne av den juridiske
personen. Det antas at slik kontroll kan foretas elektronisk ved hjelp av BankID på samme
måte som kontroll av fysiske kunder.
Identiteten til reelle rettighetshavere bak juridiske personer skal også kontrolleres.
Rundskriv 8/2009 fra Finanstilsynet legger opp til at aksjeeierbok eller lignende kan benyttes
i forbindelse med denne kontrollen. På dette området vil det være nødvendig med originale
fysiske dokumenter, eventuelt bekreftede kopier i original. Disse kan således ikke sendes
elektronisk til banken og representerer et hinder for elektronisk opprettelse av
kundeforholdet. Når bestemmelsen om elektronisk stiftelse av aksjeselskaper trer i kraft, jf.
pkt. 2.1, kunden eksisterer og er registrert i norske registre, vil akseeierboken kun foreligge i
en elektronisk form. I så fall vil man kunne tenke seg en hel-elektronisk etablering av
kundeforholdet med hvitvaskingskontroll også av disse kundene.
I tillegg til legitimasjonskontroll, skal bankene foreta en kontroll av kundeforholdets formål
og tilsiktede art, jf. hvitvaskingsloven § 7. Ved en elektronisk kontroll, må banken ha utviklet
systemer for innhenting av slike opplysninger, eksempelvis gjennom en meny for standard
formål som ikke behøver å kontrolleres ytterligere. Dersom kunden svarer utenfor
standardformålene, eller opplysningene for øvrig ikke stemmer overens med bankens
opplysninger om kunden, må banken ha systemer som kan ta ut disse kundene for manuell
kontroll.
Oppsummering:
1. Hvitvaskingskontrollen kan foretas elektronisk av fysiske personer som har BankID.
2. Hvitvaskingskontrollen, med unntak av kontrollen av reelle rettighetshavere, kan
foretas elektronisk av juridiske personer registrert i Foretaksregisteret og den fysiske
personen som opptrer på vegne av selskapet.
3. Kontrollen av reelle rettighetshavere krever p.t. kontroll av fysiske dokumenter og
kan ikke foretas elektronisk.
4. Banken må utvikle systemer som kan benyttes til å innhente informasjon om
kundeforholdets formål og tilsiktede art.

2.3.

Bruk av elektronisk kommunikasjon

Inngåelse av en elektronisk kredittavtale forutsetter elektronisk kommunikasjon. Elektronisk
kommunikasjon kan benyttes i den grad kunden ”ønsker dette”, jf. fin.avtl. § 8. Det er i
forarbeidene lagt til grunn at dersom kunden henvender seg på et elektronisk medium til
banken, kan banken legge til grunn at kunden ønsker elektronisk kommunikasjon i det
enkelte tilfelle (Ot. prp. nr. 41 (1998-99 side 25 og 95). Det legges på denne bakgrunn til
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grunn at dersom kunden velger å gå inn i en elektronisk dialog med banken om en
elektronisk kredittavtale, er vilkårene for bruk av elektronisk kommunikasjon i forhold til den
konkrete kredittavtale oppfylt. Kunden har aktivt tatt et valg om å innlede en elektronisk
dialog med banken om en kredittavtale og ved sin atferd vist at kunden ønsker elektronisk
kommunikasjon i forbindelse med den aktuelle avtale. Dette antas også å omfatte krav til
skriftlige meldinger fra banken som veiledning, resultat av kredittvurdering og avslag.
Arbeidsgruppen har ved denne vurderingen også lagt vekt på at bruk av elektronisk
kommunikasjon er den foretrukne form for kommunikasjon blant mange og har fått en
stadig større utbredelse siden finansavtalelovens vedtakelse i 1999. Det vises herunder til
myndighetenes digitaliseringsprosjekt og arbeidet med overgang til elektronisk
kommunikasjon med det offentlige. Forbrukerombudet har også akseptert at bankene som
alminnelig regel kan legge til grunn at en kunde som har valgt å inngå en nettbankavtale med
banken, gjennom dette har akseptert å kommunisere elektronisk med banken. For kravene
til elektronisk avtaleinngåelse, se nærmere under kapittel 5.
Oppsummering:
Når kunden velger å innlede en elektronisk kommunikasjon med banken om inngåelse av en
kredittavtale, kan det legges til grunn at kravene i fin.avtl. § 8 om at kunden ønsker
elektronisk kommunikasjon er oppfylt.

2.4.

Nødvendig teknisk utstyr

Kredittkunden må ha installert den programvaren som til enhver tid kreves for
gjennomføring av en transaksjon med elektronisk signatur. Ved bruk av BankID, er det pt.
minimum programvaren Adobe Reader som må være installert. Adobe Reader benyttes for
lesing av PDF- filer som er dokumentformatet som benyttes ved BankID signering.
2.5.

Nødvendig nettleser

Det er ingen konkrete krav til versjoner av de ulike nettlesere, men av sikkerhetsmessige
grunner anbefales det at kunden alltid oppdaterer til den siste (gjeldende) versjon av aktuell
nettleser. Av avtalevilkår for PersonBankID fremgår at kunden skal benytte oppdatert
programvare mv. for sikker kommunikasjon, samt til enhver tid følge bankens gjeldende
sikkerhetsråd.
2.6.

Personvern

Personopplysningsloven § 13 krever generelt at banken skal sørge for tilfredsstillende
informasjonssikkerhet. I kommunikasjon med kunden krever personopplysingsforskriften §
2-11 at opplysninger som sendes i åpne nett krypteres eller sikres på annen måte ”når
konfidensialitet er nødvendig”. Dersom bestemmelsen kommer til anvendelse, er det ikke
anledning til å benytte alminnelig e-post i kommunikasjonen med kunden.
Personopplysningsloven gjelder bare for fysiske personer og kan ikke fravikes ved samtykke
fra kunden. Dette betyr at banken i forbrukerforhold ikke kan sende dokumenter som
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inneholder konfidensielle opplysninger elektronisk i ukryptert form til kunden selv om
kunden eksplisitt ber om det.
Det er uklart hvor grensen for hvilke opplysninger som krever særskilt sikring går. Det er av
finansnæringen lagt til grunn at ikke all informasjon som i henhold til forretningsbankloven §
18 og sparebankloven § 21 er underlagt taushetsplikt, er omfattet av kravet. Opplysninger
fra kunden av betydning for kredittvurderingen og selve kredittavtalen som også vil
inneholde et 11-sifret fødselsnummer må imidlertid som et utgangspunkt antas å være av en
slik art at sikring av opplysningene er nødvendig.
Gruppen er kjent med at det er vanlig å sende opplysninger og dokumenter til kunden
elektronisk før signering. Spesielt er dette utbredt i forhold til næringslivskunder. Utenfor
forbrukerforhold er spørsmålet bare regulert av de alminnelige taushetspliktbestemmelser.
Da bankens taushetsplikt kan fravikes etter samtykke fra kunden, er det utenfor
forbrukerforhold anledning til å kommunisere med kunden pr. e-post, forutsatt at kunden er
kjent med risikoen og samtykke foreligger.
Kommunikasjon til banken via en kryptert hjemmeside og kommunikasjon mellom kunden
og banken i nettbanken vil normalt tilfredsstille kravene til sikkerhet. Etter det
arbeidsgruppen er kjent med, benytter bankene i dag HTTPS som anses som en sikker utgave
av den alminnelige kommunikasjonsprotokollen HTTP til World Wide Web (WWW). Slik
kommunikasjon kan i så fall benyttes til hele kredittprosessen og avtaleinngåelsen. Det
anbefales at slik kommunikasjon benyttes i forbindelse med inngåelse av kredittavtaler.
Oppsummering:
1. Der ”konfidensialitet er nødvendig” kan ikke banken sende opplysninger i ukryptert
form (eksempelvis som alminnelig e-post).
2. Forbrukerkunder kan ikke samtykke til at slike opplysninger sendes i ukryptert form.
3. I forhold til bedriftskunder, kan kredittavtaler sendes elektronisk forutsatt at kunden
har akseptert dette og er kjent med risikoen.
4. Arbeidsgruppen anbefaler at det ved løsninger der elektroniske kredittavtaler tilbys,
benyttes krypterte løsninger.

2.7.

Grenseoverskridende avtaler

Elektronisk avtaleinngåelse medfører bruk av et globalt medium som er vanskelig å begrense
territorialt. En finansinstitusjons signeringsportal vil i prinsippet være tilgjengelig for enhver
kunde der internett er tilgjengelig. Slik sett vil en kunde som er på ferie i Italia kunne signere
kredittavtalen elektronisk derfra. Dersom kunden er bosatt i Norge, kreditten skal benyttes
til kjøp av bolig i Norge og avtalen inngås med en norsk bank, vil spørsmål om lovvalg og
verneting neppe by på problemer.
Disse spørsmålene vil imidlertid kunne aktualiseres der kredittavtalen har tilknytning til flere
land, for eksempel der en forbruker bosatt i Norge inngår avtale med en finansinstitusjon
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som har forretningssted i Spania. Samtidig flytter mange nordmenn til andre land, uten at
kredittavtalen er oppfylt før flytting finner sted.
I de kredittavtaler som anvendes i forbrukerforhold i dag, er verneting og rettsvalg i liten
grad regulert i avtalen og kan medføre uforutsigbarhet rundt avtaleforholdet.
Arbeidsgruppen anbefaler på denne bakgrunn at bankene tar inn bestemmelser om rettsvalg
og verneting i de kredittavtaler som benyttes ved elektronisk avtaleinngåelse. I forhold til
forbrukere er imidlertid rettsvalg og verneting undergitt ufravikelige bestemmelser i EUlovgivningen som også må tas hensyn til.
2.7.1. Jurisdiksjon
Internasjonal domstolkompetanse er regulert i tvisteloven § 4-3. Etter bestemmelsens første
ledd kan «tvister i internasjonale forhold bare anlegges for norske domstoler når
saksforholdet har tilstrekkelig tilknytning til Norge». For tvister som omfattes av
Luganokonvensjonen om domsmyndighet mv. i sivile og kommersielle saker, vil norske
domstolers internasjonale kompetanse reguleres av konvensjonens bestemmelser jf.
tvisteloven § 4-8 jf. § 1-2.
De fleste vernetingsregler i Luganokonvensjonen forutsetter at saksøkte har «bosted» i en
konvensjonsstat. Utenfor konvensjonens område må tilknytningskriteriet i henhold til
tvisteloven § 4-3 vurderes konkret. Ved inngåelse av avtaler elektronisk antas at tilknytning i
form av forretningssted, språk, valuta og toppdomene vil være av betydning.
For å forhindre uforutsigbarhet, kan partene inngå bindende vernetingsavtaler. Både
tvisteloven(§ 4-6) og Luganokonvensjonen (art. 23) gir regler om avtalt jurisdiksjon.
Vernetingsavtaler må imidlertid vike for internasjonale preseptoriske vernetingsregler.
1. Tvangsinndrivelse av fast eiendom skal normalt anlegges ved eiendommens
verneting jf. Luganokonvensjonen art. 22. Utenfor konvensjonens
anvendelsesområde gir tvisteloven § 4-5 (1) regler om at tvangssalg av eiendom med
beliggenhet i Norge vil være underlagt norsk rett.
2. Domstolene anvender ikke andre lands prosessuelle regler. En vernetingsavtale kan
således ikke pålegge en utenlandsk domstol å anvende norske prosessuelle regler.
2.7.2. Rettsvalget
Kredittavtaler som banker tilbyr sluttes i stort antall og med standardisert innhold. Slike
avtaler bedømmes regelmessig etter det steds rett hvor foretaket hører hjemme, se Rt. 1961
s. 957.
Partene står imidlertid fritt til å avtale hvilket lands rett som skal legges til grunn for tolking
av avtalen. Unntatt er de tilfeller der avtalen reguleres av internasjonalt preseptorisk
regelverk.
1. Finansavtaleloven § 3, 2 ledd som gjennomfører Dir. 08/48 om
forbrukerkredittavtaler art. 22 nr. 4. fastsetter at det ikke kan avtales at rettsreglene i
en stat utenfor EØS skal anvendes på en kredittavtale som har nær tilknytning til
EØS-statenes territorium, dersom forbrukeren ved dette får en dårligere
rettsbeskyttelse enn etter loven her.
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2. Finansavtaleloven § 3, 1 ledd, bokstav a fastsetter at norsk rett skal gjelde for en
kredittavtale inngått med en norsk forbruker dersom tilbudet er gitt eller
markedsført i Norge.
Markedsføring av finansielle tjenester fra en utenlandsk finansinstitusjon rettet mot
norske forbrukere, eksempelvis ved opprettelse av en norsk hjemmeside, vil være
naturlig å anse som markedsføring som nevnt i bestemmelsens bokstav a. Dersom
forbrukeren har inngått avtalen fra sin PC i Norge, vil norsk rett gjelde for avtalen,
uavhengig av hva som måtte være avtalt.
3. Det kan tenkes tilfeller der en forbruker i et annet EU land, med hjemmel i
Forbrukerkredittdirektivet, anfører at en norsk finansinstitusjon har markedsført sine
finansielle tjenester mot forbrukere i dette landet. Dersom vedkommende får
medhold i dette, vil den norske banken risikere at det er dette lands rett som skal
legges til grunn for avtalen, uavhengig av eventuelle avtalebestemmelser om
rettsvalg. E- handelsloven er en implementering av Direktiv om elektronisk
handel(2000/31/EF) og gjelder direkte for norske tjenestetilbydere. I henhold til
lovens § 4 skal en finansinstitusjon med etableringssted i Norge følge norsk rett,
uansett om tjenesten retter seg mot en kunde i en annen stat innenfor EØS.
2.7.3. Spesielt om kausjonsforpliktelser
Kausjon er en selvstendig avtale, i tillegg til å være aksessorisk i forhold til
hovedforpliktelsen. Dersom hovedkravet er oppstått i Norge, mens kausjonen er avgitt i et
annet land, oppstår spørsmålet om etter hvilket lands rett kausjonsforpliktelsen skal
bedømmes.
Hovedregelen må også her anses å være full avtalefrihet, men med de begrensninger som
preseptorisk lovgivning oppstiller. Da det kan være vanskelig for banken å ha oversikt over
eventuelle preseptoriske regler i andre land, anbefales at bankene utviser forsiktighet med å
akseptere kausjoner som kan anføres å ha tilknytning til andre land.
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3. BankID
3.1.

Hva er bank ID?

BankID kan brukes til å signere kredittavtaler og sikkerhetsdokumenter elektronisk.
BankID er en personlig elektronisk legitimasjon (eID) for sikker identifisering og signering på
nett. For det første viser BankID hvem man er (sikrer identitet) og dernest kan en elektronisk
signatur med BankID gjøre at endringer i dokumentet kan oppdages (sikrer integritet) og
knytte en bestemt person til dokumentet (sikrer ikke-benekting). BankID tilbys og utstedes
av bankene i Norge.
BankID er basert på PKI (Public Key Infrastructure), det vil si at den er basert på et offentlig
og privat nøkkelpar. Nøkkelparet hører unikt sammen slik at det som krypteres med en
persons private nøkkel bare kan dekrypteres av personens offentlige nøkkel – og omvendt.
Den private nøkkelen har bare innehaveren av BankID kjennskap til, mens den offentlige kan
gjøres kjent for alle, enten ved at den legges ut i en offentlig katalog eller innehaveren
sender den til mottaker sammen med et elektronisk sertifikat.
Et elektronisk sertifikat er en mekanisme som kobler en entydig angitt person til
vedkommendes offentlige nøkler. Videre viser sertifikatet hvem som har utstedt det, slik at
den som sertifikatet ”vises fram” for kan ”vurdere” om de stoler på utstederen og at det er
gjennomført en god legitimasjonskontroll av den som har fått utstedt eIDen. Videre vil
utsteder ha en tjeneste der mottaker av en signert melding kan kontrollere at sertifikatet
som er brukt fortsatt er gyldig (for eksempel ikke tilbakekalt fordi det er mistet eller stjålet).
Tjenesten kalles validering.
Det er i dag to nøkkelpar i BankID – et par til signering (kan knytte en bestemt person til en
bestemt tekst/dokument) og et nøkkelpar for autentisering (kan vise at en bestemt person
har brukt BankID).
BankID har meldt seg til Post- og teletilsynet som såkalt kvalifisert sertifikat etter esignaturloven. Videre er BankID selvdeklarert for å oppfylle kravene til Person-Høyt etter
”Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor”.
BankID finnes i tre varianter. Det såkalte PersonBankID utstedes til fysiske personer.
AnsattBankID utstedes til personer som er ansatt i en bestemt bedrift; sertifikatet
inneholder altså tilleggsinformasjon om innehaverens arbeidsgiver. BrukerstedsBankID
utstedes til juridiske enheter og er et såkalt serversertifikat som foreløpig bare benyttes ved
svar på henvendelser når personlige sertifikater er benyttet. Typisk hvis noen kjøper noe på
nettet ved bruk av PersonBankID, så bekreftes kjøpstilbudet/ordren automatisk og da
benyttes BrukerstedsBankID.
3.2.

Autentisering og signering

Autentisering skjer ved at avsender krypterer et tall eller en tilfeldig kort tekst med sin
private nøkkel og sender den til mottaker sammen med sin BankID (som også inneholder
16

offentlig nøkkel). Mottaker dekrypterer tallet/teksten med avsenders offentlige nøkkel og
sammenligner avsendt og dekryptert tekst. Dersom disse er like, vet mottaker at avsenders
BankID er brukt. Forutsetningsvis er det da også rette innehaver av BankID som har brukt
den.
Signering skjer ved at avsender kjører de binære tallene som representerer dataene i
meldingen som skal signeres gjennom en enveis algoritme. Avsender får da et tall – en hashverdi – som er unikt for innholdet i meldingen. Det vil si at hvis meldingen for eksempel
hadde hatt et komma mer, ville det blitt en annen hash-verdi. Avsender krypterer hashverdien med sin private nøkkel og sender både meldingen, den krypterte hashverdien og sitt
elektroniske sertifikat (som også inneholder avsenders offentlige nøkkel) til mottaker.
Mottaker dekrypterer mottatt hash-verdi med avsenders offentlige nøkkel. Mottaker kjører
avsenders ukrypterte melding gjennom den samme hash-algoritme som avsender benyttet.
Mottaker sammenligner de to hashverdiene. Hvis de like, beviser det at den som har sendt
den aktuelle meldingen innehar avsenders private nøkkel og at meldingen ikke er blitt
endret underveis.
3.3.

Lagring og fremlegging av signerte dokumenter

Et signert dokument må også kunne legges fram som bevis. Dette skjer ved bruk av et såkalt
Signert DataObjekt – SDO. SDO er en ”container” som inneholder både brukers og
brukerstedets digitale signatur (inklusive partenes sertifikater), valideringsrespons for begge
partene samt selve det signerte dokumentet – for eksempel i pdf-format.
SDOen skapes av brukerstedet og kan sendes over til bruker i den ordinære handelsdialogen
eller ved en egen e-post. Brukerstedet har (dessverre) mulighet til å la være å sende SDOen
til brukeren.
Det er en matematisk sammenheng mellom elementene i SDOen, slik at det i ettertid kan
bevises at de hører sammen. Derimot er det ikke mulig visuelt å se av selve pdf-dokumentet
– åpnet i Adobe Reader – at det er signert. Brukeren har imidlertid mulighet til å lagre SDOen
(sammen med det signerte dokumentet) på egen PC. Ved bruk av for eksempel
gratisprogrammet BankID Dokumentoversikt kan brukeren få en oversikt over hvilke signerte
dokumenter som ligger lagret, angitt ved hva dokumentet gjelder, dato og hvem som har
signert. Fra BankID Dokumentoversikt kan brukeren hente frem og lese pdf-dokumentet. Et
lagret dokument i ”SDO-format” kan også sendes elektronisk over til en tredjeperson som
ved bruk av BankID-dokumentoversikt visuelt kan få sannsynliggjort hvilke parter som har
signert dokumentet og dokumentets innhold.
Det er opp til partene i en dialog å lagre SDOen etter bruk av BankID. På samme måte som
en kunde bør sørge for å oppbevare en papirkopi av sine signerte avtaler, bør kunden selv i
signeringsprosessen sørge for lokal lagring av den signerte avtalen/SDO. Det anbefales at
bankene legger til rette for at dette kan gjøres så enkelt som mulig for kunden. Enkelte
banker tilbyr i tillegg en arkivtjeneste for kundene for signerte dokumenter. Det anbefales at
banker som tilbyr kundene å inngå kredittavtaler elektronisk også legger til rette for en slik
arkivtjeneste, typisk i kundens nettbank. Kunden vil da kunne finne igjen de signerte
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dokumentene i nettbanken. Det anbefales at banken informerer kunden om dette i
forbindelse med avtaleinngåelsen.
Dersom kunden på et senere tidspunkt ønsker å åpne/lese dokumentet, kan dette for
eksempel gjøres ved bruk av BankIDs Dokumentoversikt som finnes under ” Nyttige verktøy”/
Les dokumenter du har signert med BankID på https://www.bankid.no/

3.4.

Særlig om ansvarsgrenser i BankID

En utsteder av kvalifiserte sertifikater har etter e-signaturloven § 22 ansvar overfor de som
stoler på sertifikatet. Ansvarsreglene i loven og interbankreglene for BankID bygger i korte
trekk på at en bank har et uaktsomhetsansvar med omvendt bevisbyrde for

riktigheten av innholdet i BankID,

at BankID er blitt utlevert til rette vedkommende,

sikkerheten i systemet generelt, samt

tilbakekallingsrutinene.
Ansvaret i interbankreglene og kundeavtalen for BankID er begrenset til kr 100.000. Esignaturloven setter imidlertid visse grenser for adgangen en utsteder av kvalifiserte
sertifikater har til å beløpsbegrense sitt ansvar. Det må i så fall innføres en
korresponderende beløpsmessig bruksbegrensning i sertifikatet, jf. lovens § 4 bokstav j)
”eventuelle beløpsmessige begrensninger med hensyn til hva sertifikatet kan brukes til”. Det
er derfor i et eget felt for dette i BankID satt inn beløpet på kr 100 000.
Verken loven eller forarbeidene gir noen klar veiledning om hva slike beløpsmessige
begrensninger egentlig innebærer. Det er imidlertid på det rene at sertifikatinnehaver og 18

mottaker kan velge å godta at et sertifikat brukes til å sikre transaksjoner som er over den
bruksbegrensingen som utsteder har satt i sertifikatet. At BankID er brukt i strid med
begrensningen gjør ikke disposisjonen ugyldig.
I forhold til tinglysing, har Justisdepartementet i en ”uformell” e-postveksling med
Sparebankforeningen uttalt at selv om undertegner har ”gått ut over” slike beløpsmessige
bruksbegrensinger for sertifikatet, vil ikke signaturens rettsvirkning påvirkes av dette.
Tinglysingsmyndigheten vil ha fokus på å kontrollere pantsetters identitet og viljen til å
pantsette. Transaksjonens (pantebeløpet på pantedokumentet eller kjøpesum på skjøtet)
størrelse er altså tinglysingsmyndigheten uvedkommende. Heller ikke gjeldende
”prøveforskrifter” om elektronisk tinglysing har noen regulering av at det er beløps/ansvarsgrenser i benyttet sertifikat. Derimot har Røsæg-utvalget som har foreslått
endringer i tinglysingsloven for å tilrettelegge for elektronisk tinglysing foreslått at slike
ansvars-/bruksgrenser i sertifikatet også setter grense for pantebeløp/skjøtesum. Hvorvidt
departementet velger å følge opp dette, gjenstår å se. Dersom det blir en
gyldighetsforutsetning at transaksjonsbeløpet ligger innenfor beløpsbegrensningen, vil
BankID med dagens beløpsbegrensning bare i svært begrenset utstrekning kunne benyttes til
tinglysing av pantesikkerhet. Arbeidsgruppen antar at dette vil sette næringens arbeid med
elektroniske kredittavtaler betydelig tilbake og anbefaler at Finans Norge følger opp
eventuelle forslag om dette.

3.5.

Misbruk av BankID

Dersom noen uberettiget bruker en annens BankID til å inngå en avtale, er dette falsk som i
utgangspunktet ikke forplikter den som er rette eier av det misbrukte BankID.
Dersom en BankID uberettiget blir brukt til å inngå en kredittavtale, betyr dette at den som
eier den BankID som er benyttet til å inngå den falske kredittavtalen (og kredittbeløpet er
utbetalt til feil person) ikke er forpliktet på avtalerettslig grunnlag. Eieren av BankID vil
imidlertid kunne bli ansvarlig overfor banken på grunnlag av alminnelige erstatningsregler.
Her er det et alminnelig uaktsomhetsansvar som gjelder. Det er her intet øvre tak på det
erstatningsansvar som vedkommende kan pådra seg.
Dersom en BankID uberettiget blir benyttet for å disponere over en innskudds- eller
kredittkonto i nettbanken, reguleres kontohavers/rett BankID- eiers ansvar for dette av
ansvarsreglene i fin.avtl. § 35 om andres misbruk av konto. Etter disse reglene vil kontohaver
bli ansvarlig på objektivt grunnlag for en egenandel på kr 1.200 som følge av tapt eller stjålet
”betalingsinstrument”, eventuelt for inntil kr 12.000 dersom misbruket er muliggjort som
følge av at kunden ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser for å
beskytte BankID mot uberettiget bruk. Dersom årsaken til at uberettigede har fått tak i
kundens BankID er at en bank har utlevert BankID til feil person fordi legitimasjonskontrollen
i utstedende bank har vært for dårlig, kan kunden derimot ikke holdes ansvarlig, heller ikke
for egenandelen.
Arbeidsgruppen antar imidlertid at bankene må forvente at domstolene vil se hen til regelen
i fin.avtl. § 35, og legge en noe strengere uaktsomhetsnorm til grunn (enn simpelt
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uaktsomhetsansvar) hva gjelder kundens oppbevaring av BankID/sikkerhetsmekanisme og
oppdatering av programvare mv. i den nedre del av uaktsomhetsskalaen. Arbeidsgruppen
anbefaler således at bankene til en viss grad påtar seg ansvar og ”pulveriserer” tap som
oppstår i den nedre del av uaktsomhetsskalaen når det gjelder håndtering og bruk av
BankID/ sikkerhetsmekanismene i forhold til kredittavtaler.
Når man skal vurdere om kunden har opptrådt uaktsomt, eventuelt grovt uaktsomt, slik at
andre har fått tilgang til kundens BankID, må det legges stor vekt på de råd og krav som
banken har gitt kunden i forbindelse med utstedelse av BankID. I bankens avtale med
kunden står blant annet:
” 9. Vern om passord og andre sikkerhetsprosedyrer
PersonBankID er personlig og skal ikke overdras eller på annen måte overlates til eller
brukes av andre enn Kunden. Passord, personlige koder og andre sikkerhetsprosedyrer
må ikke røpes for noen, heller ikke overfor politiet, Banken eller
husstandsmedlemmer. Kunden skal benytte oppdatert programvare, herunder
operativsystem, nettleserprogram og annen programvare for sikker kommunikasjon
med nettstedet, samt antivirusprogramvare. For øvrig skal Kunden følge Bankens til
enhver tid gjeldende sikkerhetsråd.”
Det følger av dette at kunden også pålegges et betydelig ansvar for å hindre misbruk. Den
omstendighet at tapets størrelse ved misbruk av BankID kan bli betydelig, tilsier også at
bankene kan forvente at kundene er varsomme i sin håndtering av BankID , kode,
kodegenerator mv. Det anbefales at bankene søker å bevisstgjøre kundene dette ansvaret.

Oppsummering:
1. Kundens erstatningsansvar ved misbruk av BankID til å inngå en kredittavtale,
reguleres av alminnelige erstatningsregler.
2. Det gjelder et alminnelig uaktsomhetsansvar for oppbevaring av BankID, koder
mv.
3. Ansvarsbegrensningen (egenandel) i fin.avtl. § 35 gjelder ikke for BankIDinnehavers ansvar ved misbruk av vedkommendes BankID.
4. Arbeidsgruppen antar at bankene må påregne av domstolene vil se hen til
ansvarsbegrensningen i fin.avtl. § 35 også ved misbruk av BankID til inngåelse av
en kredittavtale der man befinner seg i den nedre del av uaktsomhetsområdet.
5. Det påligger kunden et ansvar for å verne om sin BankID med tilhørende kode mv.
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4. Pre- kontraktuelt – før avtaleinngåelse
4.1.

Innledning

Det stilles krav til informasjon i forbindelse med




markedsføring av kredittavtaler (fin.avtl. § 46),
før avtale inngås (fin.avtl. §§ 46a og 46c), og
i selve avtalen (fin.avtl. § 48).

Da kravene til informasjon er overlappende vil i praksis kravet til informasjon forut for
avtaleinngåelsen og informasjon som skal tas inn som en del av avtalen gå over i hverandre.
For å redusere mengden informasjon og sikre at det er samsvar mellom
forhåndsopplysningene og avtaleteksten, er informasjonen bare tatt inn i selve
avtaledokumentet. Ved utsendelse av avtaledokumentene til kunden for signering, anses
kravet til forhåndsopplysninger å være oppfylt. Det antas at næringen også ved overgang til
en elektronisk løsning vil videreføre denne løsningen. Disse kravene vil derfor bli behandlet
samlet i denne rapporten i pkt. 4.3.
I tillegg til opplysningskravene, har banken plikt til å foreta en kredittvurdering (fin. avtl.
§46b), se nærmere pkt. 4.2 og en frarådningsplikt (fin.avtl. § 47), se pkt. 4.4.
Kredittkunden har også en opplysningsplikt overfor banken. Ved en elektronisk
saksbehandling og avtaleinngåelse, vil også informasjonen gis elektronisk. Banken bør i den
forbindelse sørge for å sikre dokumentasjon for hvilken informasjon som er gitt. Det antas
også å være en viss økt risiko for forfalskning av dokumenter som scannes og sendes inn
elektronisk. Se nærmere under kap. 8 om ugyldighet. For banken blir det viktig å foreta en
kontroll av kundens opplysninger mot tilgjengelige offentlige registre. Ved slik innhenting av
informasjon, må banken sørge for å informere kunden om dette. Dersom det er snakk om å
innhente sensitiv informasjon, som eksempelvis helseopplysninger, må kundens samtykke
innhentes.
4.2 Kredittvurdering
Banken har en plikt til å vurdere kredittverdigheten til en forbruker før kreditt innvilges, jf.
fin.avtl. § 46b. Kredittverdigheten skal vurderes på grunnlag av fyllestgjørende opplysninger
innhentet hos kunden og fra relevant database/register. Kredittkunden har plikt til å gi alle
relevante og vesentlige opplysninger i den forbindelse.
IT-systemer for kredittavtaler må være i stand til å behandle opplysninger som blir gitt av
kunden og kontrollere opplysningene mot offentlige registre. IT-systemene må innrettes slik
at kundene ikke blir nektet kreditt uten grunn, men heller ikke slik at kunder som ikke er
kredittverdige blir innvilget kreditt. Systemene må være effektive med hensyn til tid og
saksbehandlingsmåte og i ettertid kunne gjenskape de vurderinger som er gjort.
Innhenting av informasjon fra relevant database/register må skje innenfor rammene av
personvernlovgivningen og i den utstrekning det finnes relevante register. Det er vanlig at
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bankene foretar en kontroll mot kredittopplysningsforetak for å kontrollere om det
foreligger betalingsanmerkninger på kunden og om de opplysninger kunden har gitt om
inntekt og fast eiendom mv. er korrekt.
Det foreligger nå et lovforslag (Prop. 195 L (2012-2013) om opprettelse av et offentlig
gjeldsregister. Bankene har etter forslaget en rett, men ikke en plikt, til å innhente
opplysninger fra registeret. Arbeidsgruppen legger til grunn at det vil være mulig å innhente
opplysninger elektronisk fra registeret og at en slik forespørsel kan legges inn som del av en
automatisert kredittvurdering. Regjeringen har i proposisjonen videreført det opprinnelige
forslaget til hvilke opplysninger som skal inngå i registeret. Det omfatter enkeltpersoners
kreditt som ikke er sikret med registrert panterett i formuesgode som tilhører låntaker.
Dette vil typisk være kredittkort og usikret forbrukslån.
Finans Norge skrev i sin høringsuttalelse at flere gjeldsforpliktelser enn de som var omfattet
av forslaget burde tas med i registeret. Finans Norge foreslo også at kredittavtaler inngått
med andre enn finansinstitusjoner, samt offentlige institusjoner, burde omfattes. Eksempler
på dette var bla. skattegjeld, leasingforpliktelser, kommunale lån og studielån.
Slik forslaget til gjeldsregister i dag foreligger, er innholdet såpass begrenset at det ikke gir et
fullstendig bilde av kredittsøkers gjeldsforpliktelser. Gjeldsregisteret vil således være et
svært begrenset hjelpemiddel i kredittvurderingen. Forutsatt at registeret får et innhold som
er egnet til å gi et relevant bilde av kundens økonomi, vil et slikt register imidlertid kunne
være et nyttig verktøy ved en elektronisk saksbehandling og kredittvurdering.
Ved kreditt til kjøp av borettsandel, plikter banken å ta hensyn til eventuell fellesgjeld ved
kredittvurderingen og en eventuell fraråding. Det finnes p.t ikke tilgjengelige offentlige
register som kan benyttes i denne sammenheng. For borettslag med høy fellesgjeld, vil
fellesgjelden ha betydning for kundens betjeningsevne. Dette må man ta hensyn til ved
utvikling av systemet.
Det er ikke særskilte sanksjonsregler knyttet til bankens manglende innhenting og kontroll av
opplysninger i forbindelse med kredittvurderingen. Mangelfull kredittvurdering kan
imidlertid medføre ugyldighet og avtalerevisjon etter de alminnelige regler, herunder
avtaleloven § 36. Se nærmere kap. 8 om ugyldighet. Videre vil mangler ved grunnlaget for
kredittvurderingen kunne medføre at frarådingsplikten ikke oppfylles, slik at kredittansvaret
kan lempes på det grunnlag, jf. Prp. 65 L 2009-2010 side 90.
Dersom kredittvurderingen er automatisert, dvs. at det foretas en avgjørelse basert på de
opplysningene kunden har lagt inn, eventuelt kontrollert opp mot tilgjengelige offentlige
registre, skal kunden informeres om dette og at kunden har rett til å kreve manuell
behandling, jf. personopplysningsloven §§ 22 og 25.
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Oppsummering:
1. Kredittgiver er forpliktet til å foreta en kredittvurdering også ved elektronisk
behandling.
2. Ved en hel-elektronisk behandling får man ikke med fellesgjelden i borettslag.
3. Ved en hel-elektronisk kredittvurdering skal kunden orienteres om dette og gis
anledning til å kreve manuell behandling.
4. Den elektroniske kredittvurderingen må i ettertid kunne dokumentere. Forslaget til
gjeldsregister slik det foreligger, vil være et begrenset hjelpemiddel ved
kredittvurderingen.

4.3.

Kredittgivers og kredittformidlers opplysningsplikt forut for avtaleinngåelse

4.3.1. Innledning
Fin.avtl § 46a stiller krav om opplysninger som skal gis en forbruker før avtale om kreditt
inngås. For noen typer kredittavtaler, eksempelvis rammekreditt, stilles det noe lempeligere
krav til opplysningspliktens innhold, jf. § 46a (2). Opplysningene skal gis skriftlig, enten på
papir eller ved bruk av annet varig medium, se nærmere pkt. 4.5. Opplysningene skal gis ”i
god tid før” avtaleinngåelsen. For næringsdrivende kunder er det tilstrekkelig at
informasjonen er skriftlig tilgjengelig før kredittavtalen inngås, jf. fin.avtl. § 46 a (6).
Ved inngåelse av en elektronisk avtale, vil kunden signere lånedokumentene i nettbanken,
alternativt via en egen signeringsportal, istedenfor på papir.
Praksis ved papirbaserte avtaler er at de pre- kontraktuelle opplysningene tas inn som en del
av avtaledokumentet. Arbeidsgruppen kan ikke se at en overgang til elektronisk avtale
krever endringer i dette.
Ved en elektronisk avtaleprosess, kan man enklere skille mellom forhåndsopplysninger og
selve avtaledokumentet og utforme disse på forskjellig måte. Dette vil også oppfylle
finansavtalelovens krav. Arbeidsgruppen vil imidlertid påpeke at det ved et slikt skille
foreligger en risiko for uoverensstemmelser mellom forhåndsopplysningene og
avtaledokumentet som må håndteres.
4.3.2. Hvilke opplysninger skal gis
Krav til opplysninger i kredittavtaler finnes først og fremst i finansavtaleloven. Kravene til
markedsføring følger av § 46, krav til opplysninger før avtale inngås av § 46a og kravene til
avtalen av § 48. Krav til opplysninger før avtale inngås gjelder bare i forbrukerforhold, jf. 46a.
Opplysningene skal imidlertid være tilgjengelige også for andre kunder, jf. fin.avtl. § 46a (6).
Videre er kravet til opplysninger i avtalen noe mer omfattende i forbrukerforhold enn
utenfor, jf. fin.avtl. § 48 annet ledd. Krav til informasjon i markedsføring av kredittavtaler er
det samme både i og utenfor forbrukerforhold, jf. fin.avtl. § 46.
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Opplysningene som i medhold av § 46a skal gis forut for avtaleinngåelsen gis i dag som en
del av selve avtaledokumentet og kravene er oppfylt ved bruk av standarddokumentasjonen
utarbeidet av bankene/Finans Norge. En oversikt over standarddokumentasjonen og
hovedinnholdet er tatt inn i pkt. 4.3.3. Arbeidsgruppen går ut over dette ikke inn på de
enkelte krav til informasjon som er oppfylt ved bruk av standarddokumentasjonen. Bare de
krav som kommer i tillegg ved en elektronisk avtaleprosess vil bli behandlet her.
Inngåelse av elektroniske låneavtaler må antas å være ”elektronisk handel” og/eller ”andre
informasjonssamfunnstjenester” og faller derfor inn under e-handelsloven (Lov nr 35/2003).
Låneavtaler inngått ved bruk av elektronisk kommunikasjon er fjernsalg slik dette defineres i
angrerettloven (Lov nr 105/2000). Fjernsalg defineres i § 6 bokstav b som ”salg der
forberedelse og inngåelse av en avtale skjer utelukkende ved bruk av fjernkommunikasjon,
forutsatt at selgeren eller tjenesteyteren i sin markedsføring tilbyr eller oppfordrer til
inngåelse av avtaler på denne måten”. Da finansavtaleloven inneholder egne
angrerettbestemmelser for kredittavtaler i fin.avtl. § 51b, faller opplysningsplikten etter
angrerettloven § 7a bort for kredittavtaler. Da finansavtalelovens angrerettbestemmelser
ikke omfatter kausjonsavtaler, vil angrerettloven kunne gjøres gjeldende for kausjonsavtaler.
Da kausjonsavtaler etter dagens regler ikke kan inngås elektronisk, vil angrerettlovens
bestemmelser få begrenset anvendelse på elektroniske kredittavtaler. Dersom det senere
åpnes for å inngå kausjonsavtaler elektronisk, vil opplysningskravene i angrerettloven § 7a
komme til anvendelse. Arbeidsgruppen går imidlertid ikke nærmere inn på dette i denne
omgang. Angrerettreglene omtales nærmere under kap.7.
Både e-handelsloven og angrerettloven (så langt den rekker) inneholder en rekke krav om
opplysninger mv. som supplerer finansavtaleloven ved en elektronisk avtaleprosess. Alle tre
lovene kunne med fordel vært bedre samstemt.
E-handelsloven § 8 stiller krav om at banken ved ”utøving av sin virksomhet alltid” skal gi en
rekke opplysninger om seg selv og om virksomheten. Disse kravene dekkes i det alt
vesentlige av fin.avtl. § 46a, men e-handelsloven krever i tillegg at tjenesteyter skal angi epostadresse og det foretaksregisteret der tjenestetilbyder er registrert.
E-handelsloven § 11 stiller krav om at en rekke opplysninger skal gis før elektronisk bestilling,
samt at det stilles visse krav til selve avtalen og håndtering av denne. Disse kravene kommer
i det vesentlige i tillegg til finansavtalelovens krav. Denne informasjonen skal gis på en ”klar,
forståelig og utvetydig måte” og omfatter følgende informasjon:


om eventuelle ”adferdsregler” som benyttes (bokstav a). Dette må antas å bety
bransjenormer. Normalt benytter bankene ikke bransjenormer da de fulle vilkårene
fremgår av gjeldsbrevavtalen. Dette kravet er således ikke aktuelt i forhold til
kredittavtaler.



om ”de forskjellige tekniske etappene som er knyttet til avtaleinngåelsen” (bokstav
b). Dette anbefales oppfylt gjennom et flytskjema som er tilgjengelig for kunden i
hele avtaleprosessen. Kravet innebærer også at det må være mulig å gå ett eller flere
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trinn tilbake i prosessen, og man bør ved visse tidspunkter og i hvert fall før endelig
bestilling/aksept få en oversikt over hvilke opplysninger som er lagt inn.


om avtalen vil bli arkivert av banken og om den vil være tilgjengelig (bokstav c).
Banken må av hensyn til sin egen regnskapsførsel og sikring av bevis for
avtaleinngåelsen lagre et eksemplar av avtalen. Det er ikke krav om at banken tilbyr
en arkiveringstjeneste som er tilgjengelig for kunden. Arbeidsgruppen anbefaler
imidlertid at bankene, så langt det er mulig, tilrettelegger for en slik lagringsløsning.
Se nærmere om dette under pkt. 3.3.



om ”de tekniske midlene til å finne og rette inntastingsfeil for bestilling er foretatt”
(bokstav d). Dette antas best gjennomført som en del av det flytskjema som ovenfor
er omtalt i forbindelse med bokstav b. Det skal angis hvilke språk avtalen kan inngås
på (bokstav e).

Avtalevilkårene skal gjøres tilgjengelig for kunden på en måte som gjør det mulig å gjengi
dem (annet ledd). Kravet om tilgjengeliggjøring av avtalevilkårene følger også av fin.avtl. §
46a og oppfylles ved bruk av næringens mønsteravtaler. Opplysningskravene i ehandelsloven § 11 første ledd kan fravikes ”i avtale utenfor forbrukerforhold”, se § 11 siste
ledd.
Ved elektronisk markedsføring skal det etter e-handelsloven § 9 gis en del spesifikke
opplysninger om den markedsføringen skjer på vegne av og den tjeneste som tilbys. Disse
opplysningene må for elektronisk avtale om kreditt også gis med hjemmel i
finansavtaleloven § 46a og angrerettloven § 7a og er allerede oppfylt gjennom bankens
oppfyllelse av finansavtalelovens krav. Det fremgår også eksplisitt av e-handelsloven § 9
annet ledd at de særskilte kravene i e-handelsloven § 9 faller bort dersom kravet om
prisopplysninger følger av annen lovgivning.
Ved mottak av en elektronisk søknad om kreditt, skal banken uten utgrunnet opphold
bekrefte mottakelse av søknaden, jf. e-handelsloven § 12. Plikten til å gi slik bekreftelse
gjelder ikke ved bruk av e-post og ”tilsvarende individuell kommunikasjon”. Dette unntaket
gjelder ikke for eksempel ved bruk av webbaserte søknadsskjemaer. Arbeidsgruppen
anbefaler imidlertid at banken også i forbindelse med slik individuell kommunikasjon sørger
for å bekrefte mottak av en søknad dersom selve behandlingen av søknaden trekker ut i tid.
Bestemmelsen kan fravikes ved avtale utenfor forbrukerforhold
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Oppsummering:
1. De fleste krav til informasjon i angrerettloven og e-handelsloven følger allerede av
finansavtaleloven og er hensyntatt i gjeldende mønsteravtaler.
2. Krav til opplysninger finnes først og fremst i fin.avtl. § 46a.
3. Angrerettlovens bestemmelser får bare anvendelse på kausjonsavtaler.
4. E-handelsloven inneholder noen informasjonskrav ut over de krav som følger av
finansavtaleloven.
5. Følgende spesielle krav til informasjon gjelder i tillegg til finansavtaleloven:
a. Tjenesteyters e-postadresse
b. Det foretaksregisteret der tjenestetilbyder er registrert
c. De forskjellige etappene som er knyttet til avtaleinngåelsen
d. Hvorvidt avtalen blir arkivert hos kredittyter og om denne vil være tilgjengelig
e. Tekniske midler til å finne og rette inntastingsfeil
f. Det språk avtalen inngås på
6. Dagens praksis med å gi opplysningene som en del av avtaledokumentet kan
videreføres også ved en elektronisk avtaleprosess.
7. Ved mottak av elektronisk søknad om kreditt, skal banken uten ugrunnet opphold
bekrefte mottakelse av søknaden.

4.3.3. Næringens mønsteravtaler
Det er laget 11 mønstre for kredittavtaler av Dokumentutvalget i Finans Norge som tilbys
medlemmene. Dokumentene brukes av medlemmene selv og innarbeides i
saksbehandlingssystemer tilbudt av eksterne aktører. Disse avtalene er inndelt i forhold til
kredittkundens status og følger finansavtalelovens krav:
1.

Kredittavtaler – forbruker
(5 avtaler: personkreditt, nedbetalingslån, byggekreditt, forvaltningskreditt og
valutakreditt)

2.

Kredittavtaler – næring med forbrukerpant
(2 avtaler: kassekreditt og nedbetalingslån)

3.

Kredittavtaler – næring
(4 avtaler: kassekreditt, gjeldsbrevlån, byggekreditt og en enkel avtale om
rammekreditt)

Da finansavtaleloven ikke kan fravikes til skade for en forbruker, dvs. kreditter i
personmarkedet og forbrukerkausjoner, jf. fin. avtl. § 2, må denne fordelingen av avtalene i
praksis opprettholdes selv om avtalene gjøres elektroniske og inngås ved bruk av andre
medier enn i dag.
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De viktigste reglene om opplysninger før kredittavtale inngås, jf.fin.avtl. § 46a, og innholdet
av avtalen, jf.fin.avtl. § 48, er ufravikelige og gjelder i forhold til alle kunder. Andre
bestemmelser er fravikelige i næringsforhold. I den utstrekning det er mulig, inneholder
mange klausuler i kredittavtaler for næring avvik i favør av banken.
I gruppen ”Kredittavtaler - næring med forbrukerpant” finner vi næringsdrivende personer
som driver enkeltpersonforetak (gårdbrukere, håndverkere, arkitekter, advokater, revisorer
etc.) som har pantsatt sin bolig som sikkerhet for kreditten. Disse nyter et visst vern etter fin.
avtl. kap. 3, men ikke det samme vern som en kredittkunde som er forbruker, se fin. avtl. § 2
(2) tredje pkt. Arbeidsgruppen går ikke nærmere inn på skillet mellom de tre ulike grupper av
kredittkunder.
Alle kredittavtaler er bygget opp med en første del der partene og spesielle vilkår angis og en
del to med ”Alminnelige kredittvilkår”. Kreditter til forbrukere har dessuten et obligatorisk
skjema: Standardiserte europeiske forbrukerkredittopplysninger (SEF-skjemaet).
Den spesielle del av kredittavtalene er en utfyllingsdel bestående av to sider opplysninger
som beskrives under følgende punkter (med angivelse av kravet til (forhånds)opplysninger
og innhold av kredittavtalen i fin.avtl. § 46a (1) og 48):

1.

Kredittgiver

(§ 46a(1) a))

2.

Kredittkunde

3.

Kredittbeløp

(§46a(1) c))

4.

Tilbakebetaling av kreditten (løpetid)

(§ 46a(1) e) og f))

5.

Rentebetingelser, provisjoner og omkost.

(§ 46a(1) k), l), o))

6.

Sikkerhet

(§46a (1) i) og m))

7.

Særlige vilkår

8.

Underskrift

(fin.avtl.§ 48)

9.

Eksigibilitetsklausul (ikke kassekreditt)

(tvfbl. § 7-2)

Disse punktene må opprettholdes også ved elektroniske avtaler og skulle ikke kreve noen
særlig bearbeiding for å passe i elektroniske avtaler.
De alminnelige kredittvilkår er blitt ganske standardiserte gjennom de siste 10-15 års arbeid
med mønsteravtalene. Dokumentutvalget har nå startet et arbeid med å løse opp
mønsteravtalene til klausuler som kan settes sammen slik den enkelte avtale krever. Det
antas at en slik oppsplitting av avtalene i klausuler vil gjøre det enklere og mer fleksibelt å
inngå kredittavtaler elektronisk.
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De alminnelige vilkår kan i hovedsak deles inn i ca. 10 klausuler i næring og ca. 15 klausuler i
”kredittavtaler – forbruker”. Flere er helt like, særlig i ”kredittavtaler- forbruker”, mens det
er en del variasjon i ”kredittavtaler- næring” og blant annet i byggekredittavtalene.
Følgende klausuler må videreføres i elektroniske kredittavtaler:

1.

Utbetaling

2.

Disponering og andre klausuler

(§ 46a(1) d))

(åpning, forvalter, kursdifferanse)

(§ 46a(1) d))

3.

Tilbakebetaling

(§ 46a(1) f))

4.

Renter

(§ 46a (1) k), l), o))

5.

Renteregulering

(§ 46a (1) p))

6.

I løpetiden: suspensjon, kontoutskrift og kontroll, meldinger etc.

7.

Førtidig tilbakebetaling

(§ 46a (1) s))

8.

Førtidig forfall

(§ 46a (1) q)

9.

Inndrivelse (bare nedbetalingskreditter)

(tvfbl. § 7-2)

10.

Personopplysninger

11.

Angrerett

(§ 46a(1) r), 48 (2) a)

12.

Kredittkundens innsigelser

(§ 48 (2) b))

13.

Oppsigelse av tidsubegrenset kreditt

(§ 48 (2) d))

14.

Tvisteløsning

(§ 48 (2) e))

15.

Tilsynsmyndighet

(§ 48 (2) f))

Denne kombinasjon av spesielle og alminnelige vilkår oppfyller sammen med
hjelpedokumenter (avdragsplaner og bilag som viser effektiv rente) alle de opplysningskrav
som er i fin. avtl §§ 46a og 48 og de krav som finansavtaleloven normalt stiller for å inngå en
kredittavtale.
Vilkårene i pkt. 9-15 finnes bare i ”kredittavtaler – forbruker”, mens det er uttrykkelige avvik
fra enkelte regler i ”kredittavtaler – næring” og visse andre klausuler om blant annet
overdragelse og rettsvalg.
Ved elektroniske prosesser for å søke om, få tilbud og inngå avtale om kreditt, må de
lovbestemte krav i prosessen oppfylles. I forhold til hvilken fremstillingsmåte som velges
foreligger en betydelig valgfrihet.
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4.3.4. Når skal opplysningene gis?
Alle opplysninger, med unntak av de opplysninger som følger av fin.avtl. § 48 annet ledd,
skal gis før avtale inngås. Opplysningene som følger § 48 annet ledd skal følge av avtalen.
Dersom næringens mønsteravtale benyttes, vil imidlertid disse opplysningene også være
med i den informasjonen som gis forut for avtaleinngåelsen som en del av
avtaledokumentet.
Av fin.avtl. § 46a følger at opplysningene skal gis ”i god tid før” forbrukeren blir bundet av
avtalen. Tidskravet ”i god tid før” er en rettslig standard og gjelder uavhengig av type kreditt.
Forarbeidene (Prp.65 L(2009-2010) side 216) forutsetter at opplysningene blir gitt slik at
kunden har tid til å sette seg inn i opplysningene og overveie om kreditten bør tas opp, dvs.
at forbrukeren settes i stand til å treffe en beslutning på et kvalifisert grunnlag. Det uttales
videre at det ikke er tilsiktet noen endring i tidskravet ved at den tidligere formulering ”før”
er byttet ut med ”i god tid før”.
Det kan ikke stilles krav til at det må gå et minimum av tid mellom når opplysningene blir gitt
og avtalen inngås. Av forarbeidene (NOU 2009: 11 side 54) fremgår at det sentrale er at
opplysningene blir gitt på et slikt tidspunkt at forbrukeren settes i stand til å treffe en
beslutning på et kvalifisert grunnlag. Det presiseres her at dersom forbrukeren ønsker å
inngå avtalen kort tid etter å ha mottatt opplysningene, er ikke kredittgiver avskåret fra å
inngå avtalen.
Av e-handelsloven § 11 følger at opplysningene skal gis ”før elektronisk bestilling”. Det kan
være noe uklart hva som ligger i kravet om at opplysningene som nevnt i første ledd skal gis
før bestilling. Betyr det at de må gis før kunden starter på bestillingsprosessen, eller er det
nok at informasjonen gis før bestillingen sendes? I praksis synes en del av de oppregnede
informasjonselementene å bli gitt i forbindelse med bestillingen. Dette tilsvarer langt på vei
dagens praksis ved at informasjonen inntas i tilbudsbrev og standardavtaler og antas å være
tilstrekkelig i forhold til begge regelsett.
Arbeidsgruppen anbefaler at den tekniske løsningen legges opp slik at kunden kan avbryte
og gå tilbake i søknadsprosessen uten å måtte begynne på nytt. Løsningen må videre legges
opp slik at det klart fremgår når kunden går over fra informasjonsfasen til signeringsfasen.
Ved bruk av BankID vil kunden i praksis kunne gå inn i en signeringsportal.
Oppsummering:
1. Opplysningene skal gis ”i god tid” før avtaleinngåelse.
2. Det stilles ikke krav om at det må gå et minimum av tid mellom opplysningene gis og
avtalen inngås.
3. Det anbefales at prosessen legges opp slik at det er kunden som styrer hvor fort
avtaleinngåelsen skal gå.
4. Det må være mulig å gå ett eller flere trinn tilbake i prosessen, og man bør ved visse
tidspunkter, og i hvert fall før endelig bestilling/aksept, få en oversikt over hvilke
opplysninger som er lagt inn.
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4.3.5. Hvordan skal informasjonen gis
All informasjonen som skal gis før inngåelse av en kredittavtale kan ved en elektronisk
prosess gis elektronisk. Opplysningene skal gis på et varig medium. Om kravet til varig
medium, se nærmere under pkt.4.5.
For å sikre en størst mulig trygghet i avtalesituasjonen, både for kunde og kredittgiver, kan
man teknisk legge til rette for at kunden må arbeide seg igjennom avtalevilkårene for å
komme til selve avtaleinngåelsen, jf. uttalelser i forarbeidene (NOU 2009: 11).
Arbeidsgruppen legger til grunn at det ikke er noe krav om dette. Kunden må imidlertid til en
hver tid kunne gå tilbake i dokumentet, samt få klar melding om hvor kunden befinner seg i
bestillingsprosessen slik at kunden forstår når signeringsprosedyren som medfører at
kunden blir bundet begynner. Dette følger av e-handelsloven § 11.
Oppsummering:
1. Alle opplysninger kan gis elektronisk.
2. Opplysningene må gis ved hjelp av et varig medium

4.3.6. Kredittgivers og kredittformidlers forklaringsplikt
Det følger av fin.avtl. § 46c at kredittgiver plikter å gi kunden en fyllestgjørende forklaring
slik at han eller hun er i stand til å vurdere om den foreslåtte kredittavtalen passer til hans
eller hennes formål med kredittopptaket. Forklaringsplikten gjelder i forhold til
forbrukerkunder og skal oppfylles før en kredittavtale inngås. Forklaringsplikten kommer i
tillegg til den pre-kontraktuelle opplysningsplikten det er redegjort for ovenfor under pkt.
4.3.2. Forklaringsplikten påhviler også en kredittformidler. Forklaringen skal omfatte de prekontraktuelle opplysningene, kredittavtalens viktigste egenskaper og konsekvenser avtalen
kan få for forbrukeren, herunder konsekvensene av mislighold.
Det er ingen formkrav til forklaringsplikten, og en forklaring i elektronisk format vil være i
tråd med gjeldende rett.
Bestemmelsens første ledd, annet punktum fastsetter at forklaringen skal omfatte
opplysninger som er gitt etter § 46 a (1), se pkt. 4.3.2. Utover dette må forklaringspliktens
innhold fastlegges konkret i forhold til den enkelte forbrukers behov. Departementet
uttrykker i forarbeidene Prp.65 L(2009-2010) jf. NOU 2009:11 s.154-155 at
forklaringspliktens innhold må bestemmes ut ifra kredittavtalens kompleksitet og innhold,
kredittgivers vurdering av forbrukerens evne til å vurdere mottatte opplysninger og hvor stor
betydning kredittavtalen kan antas å få for forbrukerens økonomiske situasjon.
Det må legges til grunn at kredittgiver bare har en forklaringsplikt i forhold til et mindre
antall av kundene og at vurderingen av hvilke kunder som har behov for slik forklaring best
kan foretas i et møte eller samtaler med en kunde. På den måten kan kunderådgiver i
banken danne seg et bilde av kunden og behovet for veiledning. Det kan for eksempel være
unge og uerfarne kunder, kunder som har problemer med oversikt over økonomien, kunder
som fremstår som urealistiske etc.
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En slik vurdering og sortering av kundene er vanskelig å foreta ved en elektronisk løsning.
Det kan tenkes en automatisk maskinell ”sortering” av kunder etter mer eller mindre faste
kriterier som alder, inntekt, høy belåning i forhold til inntekt eller sikkerhet, kreditter som
utløser fraråding, personer som har betalingsanmerkninger etc. Slike løsninger vil aldri være
fullkomne og fange opp alle tilfeller og må også vurderes opp mot personopplysningslovens
regler for behandling av personopplysninger.
Dagens løsning er at det er laget en ”Forklaring for nedbetalingslån forbruker” og for tre
andre produkter (byggelån, personkreditt og valutakreditt) som enten kan deles ut eller
gjøres tilgjengelig i nettbanken for de kredittkunder som ønsker det. Det anbefales at
bankene aktivt markedsfører og orienterer kundene om at slike veiledninger finnes
tilgjengelig og hvor man kan finne dem. Banken bør videre oppfordre kunden til å ta kontakt
med banken dersom de ønsker ytterligere veiledning og forklaringer enn det som finnes
tilgjengelig. Arbeidsgruppen er også kjent med at det er utarbeidet løsninger for veiledning
der det er utarbeidet videosnutter.
Arbeidsgruppen legger til grunn at banken normalt har oppfylt sin forklaringsplikt hvis man
bruker de forklaringer som er utarbeidet av næringen. Kunden er selv forpliktet til å gjøre
seg forstått med den presenterte informasjon. Videre at de som har behov for ytterligere
veiledning selv tar initiativ til det. Arbeidsgruppen legger til grunn at bankene må informere
om og legge til rette for dette. For de tilfeller der banken har en frarådningsplikt, se
nærmere under pkt. 4.4.
Oppsummering:
1. Banken har en plikt til å gi kunden nødvendig forklaring slik at kunden er i stand til å
vurdere om avtalen passer til formålet.
2. Banken vil normalt ha oppfylt sin forklaringsplikt dersom man benytter næringens
dokumenter.
3. Forklaringen kan gis elektronisk.
4. Banken må informere om og legge til rette for at de kunder som har behov for
informasjon kan ta kontakt.

4.4.

Fraråding

Banken plikter å fraråde kredittkunden å ta opp kreditten dersom økonomisk evne eller
andre forhold tilsier at kunden alvorlig bør overveie å avstå fra kredittopptaket, jf. fin.avtl. §
47. Fraråding skal gis før kredittavtalen inngås eller kredittbeløpet utbetales. Konsekvensen
av manglende fraråding, er at kundens plikt til å tilbakebetale lånet kan lempes i den grad
det finnes rimelig, jf. fin. avtl. § 47 (3).
Frarådingen skal gis skriftlig og ”så vidt mulig” muntlig.
Den skriftlige frarådingen kan enkelt produseres elektronisk, jf. fin.avtl. § 8.
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Det kan reises spørsmål ved om den muntlige fraråding kan skje elektronisk med lyd eller
stemme. Forarbeidene synes å forutsette en personlig kontakt mellom kunden og banken,
enten pr. telefon eller ved et fysisk møte. Reservasjonen ”så vidt mulig” forutsettes i
forarbeidene bare unntaksvis å komme til anvendelse der kredittgiver til tross for
formålstjenlige forsøk ikke får muntlig kontakt med kunden, jf. Prp. 65 L (2009-2010).
Muntlig fraråding krever således som utgangspunkt en individuell muntlig interaksjon
mellom kunden og banken. Den omstendighet at kredittavtalen inngås elektronisk, vil etter
dagens regler ikke være tilstrekkelig til at unntaket ”så vidt mulig” kommer til anvendelse.
Arbeidsgruppen antar på denne bakgrunn at det vil kunne reises kritikk mot banken dersom
man har nøyd seg med en standardisert muntlig fraråding eller utelukkende skriftlig
fraråding i et tilfelle der kredittavtalen har stor innvirkning på kundens økonomi. Heller ikke
ved mindre kreditter, antas at banken utelukkende kan basere seg på en skriftlig fraråding
selv om risikoen vil være mindre. Forarbeidene skiller ikke mellom lån av større eller mindre
betydning for kunden. Dersom reglene om fraråding først kommer til anvendelse, gjelder de
fullt ut. Kravet om muntlig fraråding er således en hindring for en hel-elektronisk løsning.
Arbeidsgruppen anbefaler på denne bakgrunn at det fra Finans Norges side vurderes å
arbeide for å redusere kravet til muntlig fraråding.
Bankens vurdering av om det foreligger en plikt til å fraråde kan foretas elektronisk. Det
foreligger ingen formelle krav til manuell behandling. I praksis kan imidlertid vurderingen
være vanskelig å foreta gjennom en hel-elektronisk behandling.
Fraråding på grunn av kundens manglende økonomiske evne reiser ikke spesielle problemer.
Lånets størrelse, renteforpliktelsene og avdragsprofilen fremgår av de opplysninger som skal
gis etter fin. avtl. § 46a. Det kan i slike tilfeller benyttes opplysninger fra kunden og relevante
dataregistre for inntekt og formue. Utgifter til forbruk i ensliges husholdninger eller familier
av ulik størrelse finnes også i tilgjengelig statistikk. Det benyttes elektronisk behandling og
automatisert beslutning om fraråding også ved en ellers manuell saksbehandling i dag.
Ved kreditt til kjøp av borettslagsandel, skal banken ved vurdering av fraråding ta med
kundens andel av fellesgjelden i borettslaget, jf. BKN-2008-44, BKN 2009-25, BKN-2009-40 og
BKN-2009-151. Dette er opplysninger som ikke er umiddelbart tilgjengelig i offentlige
registre. Arbeidsgruppen antar på denne bakgrunn at det pt. Ikke er mulig å undergi disse
lånene en hel-automatisert kredittbehandling for å klarlegge en eventuell frarådingsplikt. Se
også under pkt. 4.2 om kredittvurdering.
Kriteriet ”andre forhold” er vanskeligere å benytte i en automatisert saksbehandling fordi
det kan dreie seg om ulike forhold som kan være vanskelige å måle og inndele. I
forarbeidene (NOU 1994 nr. 19 side 55) nevnes kjøp av leilighet med betaling av en betydelig
overpris. Men også andre forhold kan tilsi en fraråding som for eksempel spill, risikofylte
investeringer, innskudd av egenkapital i foretak med økonomiske problemer, oppfyllelse av
kausjonsansvar mv. Også individuelle forhold kan spille inn som alder, psykisk helse, bosted
og muligheter for arbeid. Det kan også være forhold knyttet til selve kreditten som valutalån,
bygge-kreditt med sikte på hurtig salg med fortjeneste eller kreditt som forutsetter salg av
eiendeler. Arbeidsgruppen antar at den enkelte bank her må vurdere risikoen for å bli møtt
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med påstand om at fraråding skulle vært gitt i noen flere saker, fordi den elektroniske
kredittbehandlingen ikke har vært i stand til å fange opp forholdene.
De samme problemer kommer opp i forbindelse med fraråding av kausjonister, jf. fin.avtl. §
60. Det er ikke noe uttrykkelig krav til kredittvurdering eller veiledning av kausjonister. En
slik plikt følger imidlertid av kredittgivers plikt til å fraråde og til å opplyse kausjonisten etter
fin.avtl. § 59. Da det foreløpig ikke er anledning til å inngå kausjonsavtaler elektronisk,
kommer ikke arbeidsgruppen nærmere inn på dette.
Oppsummering:
1. En hel-elektronisk saksbehandling forutsetter en elektronisk vurdering av om
fraråding skal gis.
a. Vurdering av når fraråding er nødvendig kan i forhold til økonomisk evne
gjøres automatisk med et mulig unntak for kreditt til kjøp av borettslagsandel.
b. Vurdering av om ”andre forhold” krever fraråding er vanskeligere å
gjennomføre ved en automatisert vurdering og beslutning. Hvorvidt banken
likevel velger en hel-elektronisk løsning må baseres på en kredittmessig
risikovurdering.
2. Fraråding skal skje skriftlig og ”så vidt mulig” muntlig.
a. Skriftlig fraråding kan gjøres elektronisk.
b. Unntaket ”så vidt mulig” kan ikke tolkes slik at kravet til muntlig fraråding ikke
gjelder for elektroniske kredittavtaler.
c. Arbeidsgruppen anbefaler ikke å basere seg utelukkende på elektronisk
skriftlig fraråding, eventuelt med tillegg av en automatisert muntlig fraråding.
d. Kravet om muntlig fraråding er en hindring for en hel-elektronisk behandling
av kredittsaken i de tilfeller det skal gis fraråding.
e. Arbeidsgruppen anbefaler at det fra Finans Norges side vurderes å arbeide for
å redusere kravet til muntlig fraråding.

4.5.

Nærmere om kravet til ”varig medium”

Finansavtaleloven § 46 a stiller krav om at forhåndsopplysningene skal gis skriftlig eller på et
«varig medium». Kravet til varig medium kom inn i finansavtalelovens kapittel 3
Kredittavtaler ved implementering av Forbrukerkredittdirektivet. Et tilsvarende krav til varig
medium fremgikk tidligere av angrerettloven etter implementering av Direktiv om angrerett
ved fjernsalg av finansielle tjenester og finansavtaleloven etter implementeringen av
Betalingstjenestedirektivet.
Av forarbeidene til endringene som ble foretatt i finansavtalelovens kapittel 3 ved
implementeringen av Forbrukerkredittdirektivet (NOU 2009:11 side 48) fremgår at det antas
å foreligge et generelt krav om bruk av varig medium ved elektronisk kommunikasjon i
medhold av fin.avtl. § 8 der finansavtaleloven inneholder et skriftlighetskrav, ikke bare i de
bestemmelser der det eksplisitt er angitt at det foreligger et krav om varig medium.

33

Det vil etter dette være et krav til varig medium i følgende bestemmelser i finansavtaleloven
kapittel 3:





Opplysningsplikt før inngåelse av en kredittavtale, jf. fin.avtl. § 46a
Frarådingsplikten, jf. fin.avtl. § 47
Kredittavtalens form og innhold, jf. fin.avtl. § 48
Varsel om endring av kredittvilkårene, jf. fin.avtl. § 50

Det er kredittgiver som har bevisbyrden for at opplysninger er meddelt forbrukeren på et
«varig medium».
”Varig medium” defineres i fin.avtl. § 44a bokstav l som: ”enhver innretning som gjør det
mulig for kredittkunden å lagre informasjon som er rettet personlig til kredittkunden på en
måte som tillater fremtidig søking i et tidsrom tilpasset formålet med informasjonen, og som
gir mulighet til uendret gjengivelse av den lagrede informasjonen”. I
Forbrukerkredittdirektivet Art. 3 bokstav m er varig medium definert som en innretning som
setter kunden i stand til å lagre opplysninger som er sendt til han personlig på en måte som
gir mulighet til senere å gjenfinne opplysningene i en uendret form i en periode tilpasset
opplysningenes formål. Definisjonen av varig medium er ikke nærmere omtalt i
Forbrukerkredittdirektivets fortale. Det er imidlertid en lignende definisjon i Direktiv
2002/65/EF om fjernsalg av finansielle tjenester som er implementert i angrerettloven. I
dette direktivets fortale pkt. 20 uttales at kravet til varig medium vil være oppfylt ved bruk
av fysiske lagringsmedier som disketter, CD rom, DVD og harddisk på en datamaskin der
kundens e-post er lagret og at det kan tenkes andre medier etter hvert som den
teknologiske utviklingen går fremover. Videre blir det påpekt at henvisninger og lenker til
hjemmesider på internett ikke er omfattet med mindre de oppfyller de generelle kravene til
varig medium, dvs. at de sendes til mottakeren og lar seg lagre uendret av mottakeren. Hvor
lenge informasjonen må være lagret og tilgjengelig må ses i lys av informasjonens formål. Se
også Ot.prp. 36 (2004-2005) side 76. Kredittkjøpslovutvalget antar at dette også vil være
gjeldende for forbrukerkredittdirektivet (NOU 2009:11 side 47-48).
Forarbeidene (Prop. 65L (2009-2010) side 62 og 217) viser også til implementeringen av
kravet til varig medium med Betalingstjenestedirektivet. Av fortalen til
Betalingstjenestedirektivet pkt 24 (Direktiv 2007/64/EF) fremgår at kravet til ”varig medium”
er oppfylt ved bruk av nettsteder hvis sidene er tilgjengelige i tilstrekkelig lang tid i forhold til
hensikten med informasjonen, og tillater at kunden kan lagre en uendret kopi av
opplysningene gitt på nettsiden.
En hjemmeside vil som utgangspunkt ikke kunne anses som et «varig medium» i lovens
forstand. Dette kan forklares ved at en hjemmeside til stadighet blir oppdatert og endret, slik
at forbrukeren ikke nødvendigvis har anledning til å reprodusere de mottatte opplysningene.
I henhold til Betalingstjenestedirektivet og implementeringen av denne i finansavtaleloven
(Delrapport til Finansdepartementet fra arbeidsgruppen for betalingstjenestedirektivet pkt.
8.2 – 8.4 og Ot. prp. nr. 94 (2008-09)side 57), oppfylles imidlertid kravet til ”varig medium”
ved bruk av nettsteder dersom:
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1) Nettstedet gjør det mulig for kunden å lagre de opplysningene vedkommende har
blitt gjort kjent med
2) Nettstedet gjør det mulig å lagre opplysningene på en slik måte at de er
tilgjengelige for fremtidig bruk i et tidsrom som er tilstrekkelig for opplysningenes
formål, altså så lenge de har betydning for kundens ivaretakelse av sine interesser i
forhold til kredittgiver
3) Nettstedet må gi mulighet til uendret reproduksjon av de lagrede opplysningene.
Opplysningene må således lagres på en måte som gjør det umulig for kredittgiver og
andre å ensidig endre dem.
Formålet med å gi kunden informasjonen er å sette kunden i stand til å treffe en beslutning
på et kvalifisert, informert grunnlag. Dette tilsier at informasjonen må bli formidlet på en
måte som gjør at vedkommende faktisk mottar og kan tilegne seg den aktuelle
informasjonen. Dette gir veiledning for hvilke løsninger/innretninger som oppfyller kravet til
varig medium. Det vil eksempelvis ikke kunne anses som tilstrekkelig at opplysningene stilles
til rådighet på den enkelte finansinstitusjons hjemmeside, slik at forbrukeren selv kan printe
ut opplysningene eller laste dem ned, idet en passiv forbruker som velger å ikke foreta seg
noe, ikke får de pliktige opplysningene inn i sin rådighetssfære.
Av dansk rett følger at informasjon på en hjemmeside, oppfyller kravet til varig medium
dersom den pågjeldende hjemmesidens adresse er meddelt forbrukeren på et annet varig
medium som eksempelvis en e-post (Ruth Nielsen og Søren Jacobsen: e-handelsret,3 utgave
utgivelsesdato 15.12.11, kap. 5 s. 224-225). Kravene til et varig medium vil således kunne
oppfylles ved at forbrukeren sendes en e-post med en link til en skrivebeskyttet hjemmeside,
som innrettes på en slik måte at det er sikkerhet for at de opplysninger som ligger på
hjemmesiden ikke endres i en rimelig periode. Da også Danmark har implementert
Forbrukerkredittdirektivet, kan det argumenteres for at det samme kan legges til grunn i
norsk rett.
Spørsmålet tilknyttet hvorvidt en link til en nettside tilfredsstiller kravet til «varig medium»
ble vurdert av EU-domstolen i en avgjørelse (C-49/11). Saken gjaldt en avtaleinngåelse online
ved at kunden fylte ut en interaktiv webside og krysset av for et felt der han aksepterte de
generelle kontraktsbetingelser og gav avkall på sin angrerett. Problemstillingen relaterte seg
til «varig medium» slik det er inntatt i art. 5 i Direktiv 1997/7/EF om forbrukervern ved
avtaler inngått ved fjernsalg, implementert i den norske angrerettloven. De lovpålagte
opplysninger ble ikke sendt til kunden, men kunne gjennomleses ved å klikke på en link. EUdomstolen ga ikke en presis definisjon av begrepet ”varig medium”. Retten kom under noe
tvil til at kunden ikke kunne sies å ha mottatt opplysningene. Videre fant retten det åpenbart
at kunden ikke hadde kontroll over opplysningene som var lagret på leverandørens nettside.
Riktignok kunne kunden skrive ut websiden, men i så fall var opplysningene produsert av
forbrukeren og ikke av leverandøren, slik direktivet krever. Dersom kunden ikke valgte å
skrive ut teksten, hadde han ikke kontroll over det senere innhold. Retten konkluderte med
at direktivets krav til varig medium ikke var oppfylt.
Sett på bakgrunn av uttalelsene i fortalen til Betalingstjenestedirektivet som omtalt ovenfor,
er EU-domstolens avgjørelse en innskjerping av kravene. Arbeidsgruppen kjenner imidlertid
ikke til at det foreligger nyere avgjørelser med et annet resultat. Da definisjonen av varig
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medium i hovedtrekk er den samme etter Direktivet om forbrukervern ved fjernsalg,
Betalingstjenestedirektivet og Forbrukerkredittdirektivet (se ovenfor), antar arbeidsgruppen
at kravet til «varig medium» i Forbrukerkredittdirektivet ville blitt vurdert tilsvarende som i
ovennevnte avgjørelse fra EU- domstolen. I så fall vil ikke en løsning der kunden henvises til
en versjonsbasert hjemmeside tilfredsstille kravene til varig medium.
Oppsummering:
1. Arbeidsgruppen legger til grunn at det foreligger et generelt krav til bruk av varig
medium ved elektronisk kommunikasjon der loven oppstiller et skriftlighetskrav,
uavhengig av om loven selv presiserer at informasjonen skal foreligge på et varig
medium.
2. Hva som ligger i kravet til varig medium er ikke helt avklart. Arbeidsgruppen
anbefaler at det legges til rette for en løsning der informasjonen sendes til kunden.
Det anbefales ikke å benytte løsninger som krever at kunden selv aktivt må foreta seg
noe for å få tilgang til informasjonen.
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5. Avtaleinngåelse
5.1.

Krav til avtalen

Utgangspunktet i norsk avtalerett er formfrihet. For kredittavtaler inneholder imidlertid
finansavtaleloven krav til form og innhold.
Finansavtaleloven § 48 inneholder tre krav til avtalen:
i)
ii)
iii)

Avtalen skal være skriftlig, fin.avtl. § 48 første ledd.
Avtalen skal være signert, fin.avtl. § 48 første ledd.
Avtalen skal oppfylle innholdskravene i finansavtaleloven,
fin.avtl. § 48 annet ledd.

En elektronisk avtale skal i tillegg oppfylle kravene i e-handelsloven og eventuelt
angrerettloven.
I forbrukerforhold er dette gyldighetskrav som må være oppfylt for at avtalen skal kunne
påberopes fra bankens side. Forbrukerkunden på sin side kan imidlertid påberope seg
avtalen selv om kravene ikke er oppfylt.
Kravene til form og innhold, med unntak av kravet til kundens signatur, er ufravikelige også
utenfor forbrukerforhold, jf. fin.avtl. § 2. Konsekvensen av manglende oppfyllelse av
formkravene er imidlertid ikke ugyldighet som i forbrukerforhold. I forhold til manglende
oppfyllelse av innholdskravene i fin.avtl. § 48 (2) og (3), fremgår av fjerde ledd at banken har
bevisbyrden for at vilkårene i kredittavtalen er vedtatt av kunden. Hva konsekvensen av
manglende oppfyllelse av skriftlighetskravet i første ledd er utenfor forbrukerforhold, er ikke
særskilt regulert slik det eksempelvis er ved manglende oppfyllelse av formkravene for
kausjonsavtaler, jf. fin.avtl. § 61 (1). Arbeidsgruppen antar på denne bakgrunn at ved
manglende oppfyllelse av skriftlighetskravet i næringsforhold, vil avtalen være gyldig dersom
banken kan føre tilstrekkelig bevis for at avtalen er inngått med kunden. Her er det
imidlertid en viss usikkerhet.
5.1.1 Skriftlighetskravet
Kredittavtaler må inngås skriftlig, jf. fin.avtl. § 48. Det følger av finansavtaleloven § 8 annet
ledd at skriftlighetskravet ikke er til hinder for avtaleinngåelse ved hjelp av elektronisk
medium dersom følgende vilkår er oppfylt.
i)
ii)
iii)

Kunden ønsker elektronisk avtaleinngåelse, se nærmere pkt. 5.2.
Avtalens innhold i sin helhet er tilgjengelig for kunden ved avtaleinngåelsen,
se pkt. 5.3.
Det er benyttet en betryggende måte for å autentifisere inngåelsen av en
avtale med det angitte innhold, se pkt. 5.5.
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Oppsummering:
1) Kravet til skriftlighet gjelder både i forbruker- og næringsforhold.
2) Konsekvensen av manglende oppfyllelse av skriftlighetskravet i forbrukerforhold
er ugyldighet.
3) Utenfor forbrukerforhold er konsekvensen av manglende oppfyllelse av
skriftlighetskravet ikke særskilt regulert. Arbeidsgruppen legger til grunn at
spørsmålet må avgjøres på bakgrunn av en bevisvurdering, der banken har
bevisbyrden for at det er inngått en bindende avtale.

5.1.2 Kravet til signering
I forbrukerforhold skal kredittavtalen være ”undertegnet” av forbrukeren, jf. fin.avtl. § 48.
Det er ikke noe krav om at avtalen er signert av banken. I næringsforhold er det ikke krav om
kundens signatur.
Fin.avtl. § 8 som likestiller fysisk og elektronisk avtaleinngåelse, gjelder etter sin ordlyd bare
skriftlighetskravet, ikke underskriftskravet. Kravet til signering av en kredittavtale kom inn i
finansavtaleloven med Forbrukerkredittdirektivet. Det ble i den forbindelse ikke gitt noen
kommentarer eller gjort noen endringer i forhold til fin.avtl. § 8. Arbeidsgruppen legger til
grunn at dette skyldes en forglemmelse og at man ikke ved innføring av kravet til signering
mente å utelukke en elektronisk avtaleinngåelse. Det fremgår tvert i mot av
Forbrukerkredittutvalgets innstilling at ”lovens krav til signatur kan oppfylles både ved
tradisjonell fysisk signatur og esignatur” (NOU 2009:11 side 68). Dette legges også til grunn
av departementet i Prop. 65L (2009-2010) side 97.
Det antas at det kan utvikles flere forskjellige signaturløsninger som oppfyller kravet til
signatur. Av forarbeidene til finansavtaleloven fremgår at man ikke anser bruk av pin kode
som en betryggende metode for inngåelse av en kredittavtale med en forbruker (Ot. Prp. nr.
41 (1989-99) s.26). På den annen side viser forarbeidene til signeringskravet ved
implementeringen av Forbrukerkredittdirektivet bare til at en ”e-signatur” tilfredsstiller
kravene til signatur i fin.avtl. § 48 (NOU 2009:11 side 68 og Prop. 65L (2009-2010) side 97),
se ovenfor. I e-signaturloven er ”elektronisk signatur” definert som ”data i elektronisk form
som er knyttet til andre elektroniske data og som brukes som autentiseringsmetode”, jf.
esignaturloven § 3 nr. 1. Pin kode vil være omfattet av dette. Da definisjonen av e-signatur i
esignaturloven er ment å være en generell definisjon som også vil gjelde ved bruk av
begrepet i andre lover, antas at man kan legge til grunn at det ikke stilles krav til signaturen
ut over at den skal være en elektronisk signatur. En kredittavtale signert med en elektronisk
signatur vil således være gyldig dersom signaturen tilfredsstiller kravene i esignaturloven. Da
finansavtaleloven generelt stiller krav til bruk av en ”betryggende metode” ved inngåelse av
kredittavtaler elektronisk, jf. fin.avtl. § 8 og det stilles krav om bruk av et varig medium etc.,
anbefaler arbeidsgruppen at det benyttes en elektronisk signatur med et visst sikkerhetsnivå
slik at kravet til ”betryggende metode” er oppfylt. Se nærmere under pkt. 5.5. BankID vil
oppfylle kravene. Det kan imidlertid tenkes at det også i forbrukerforhold kan inngås avtaler
med en annen signerings/vedtakelsesprosedyre enn BankID, typisk ved mindre kreditter.
Dette må avgjøres ut fra en risikovurdering i den enkelte bank.
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Forbrukerombudet har i et brev til Folkia AS av 3. september 2013 uttalt at bruk av pin-kode
eller sms bekreftelse ikke oppfyller kravene til elektronisk signatur ved inngåelse av
kredittavtaler. Forbrukerombudet viser til fin.avtl. § 8 og forarbeidene til bestemmelsen
inntatt i (Ot. Prp. nr. 41 (1989-99) s.26) (se ovenfor). Forbrukerombudet kommer imidlertid i
sin drøftelse ikke inn på de senere rettskilder det redegjøres for ovenfor og som etter
arbeidsgruppens vurdering må tillegges betydelig vekt.
En konsekvens av at det benyttes en elektronisk signatur, er at kravet ikke er eksigibelt, dvs.
at banken må få tvangsgrunnlag for kravet før det kan inndrives. Arbeidsgruppen forventer
at det vil fremmes forslag om endring i dette ved den bebudede lovproposisjonen om
endring i tinglysingsloven, se nærmere pkt. 6.1.
Oppsummering:
1. En kredittavtale med en forbruker må være signert for å være gyldig.
2. Kravet til signering kan oppfylles med en elektronisk signatur.
3. Arbeidsgruppen antar at det ikke stilles andre krav til den elektroniske signaturen for
avtalens gyldighet enn det som følger av esignaturloven.
4. En elektronisk inngått kredittavtale er p.t. (tredje kvartal 2013) ikke eksigibel.

5.1.3 Krav til avtalens innhold
Alle kredittavtaler skal inneholde opplysninger som nevnt i fin.avtl. § 46a bokstavene a til s,
jf. fin.avtl. § 48. Dette er de samme opplysningene som skal gis før avtaleinngåelsen og det
vises til pkt. 4.3.2. I forbrukerforhold skal avtalen i tillegg inneholde de opplysninger som
fremgår av fin.avtl. § 48 annet ledd. Da dagens praksis bygger på at alle opplysningene tas
inn i avtaledokumentet som presenteres for kunden forut for avtaleinngåelsen, er også disse
opplysningene behandlet sammen med de pre-kontraktuelle opplysningene. For
elektroniske kredittavtaler inneholder også e-handelsloven § 11 noen krav som i praksis også
anbefales oppfylt ved at opplysningene tas inn i avtaledokumentet. Disse er nærmere omtalt
under pkt. 4.3.2 sammen med de øvrige pre-kontraktuelle forpliktelsene.
Oppsummering:
Kravene til avtalens innhold er sammenfallende med kravene til opplysninger som skal
foreligge før avtalen inngås.

5.2 Kunden ønsker elektronisk avtaleinngåelse
En forutsetning for elektronisk kommunikasjon og elektronisk avtaleinngåelse er at ”kunden
ønsker dette”. Videre fremgår at det er en forutsetning at kunden uttrykkelig har akseptert
bruk av elektronisk kommunikasjon. Passiv aksept er i henhold til forarbeidene ikke
tilstrekkelig. Dette er senest uttalt av Finansklagenemnda i 2012 (FINKNB-2012-415).
Det stilles imidlertid ikke noe krav om eksplisitt samtykke fra kunden til elektronisk
kommunikasjon dersom kunden benytter seg av slik kommunikasjon. Det er i forarbeidene
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lagt til grunn at dersom kunden henvender seg på et elektronisk medium til banken, kan
banken legge til grunn at kunden ønsker elektronisk kommunikasjon i det enkelte tilfelle (Ot.
prp. 41 (1998-99) side 25 og 95). Se også pkt. 2.3. Tilsvarende bør det kunne legges til grunn
at dersom kunden velger å inngå kredittavtalen elektronisk, har kunden gjennom sin
handling/konkludent atferd uttrykkelig akseptert at avtalen inngås elektronisk.
Det kan reises spørsmål ved om banken kan velge å utelukkende tilby lånet ved elektronisk
avtaleinngåelse, alternativt kreve et høyere gebyr eller rente ved kredittavtale inngått på
papir. Da banken kan velge hvorvidt den vil tilby kunden et lån og til hvilke betingelser, bør
den også kunne stille som vilkår at avtalen inngås elektronisk. Det produkt banken tilbyr er
således en elektronisk kredittavtale som kunden kan velge å akseptere eller ei. Tilsvarende
vil banken kunne velge å tilby kredittavtalen på papir som et annet produkt til en annen pris.
Dersom banken ønsker å sende varsel om renteendringer mv. elektronisk i nettbanken, kan
dette tas inn som en del av betingelsene for kredittavtalen. Se også under kap.11 om
forvaltning.
Oppsummering:
1. Dersom kunden velger å inngå kredittavtalen elektronisk, kan banken legge til grunn
at kunden har akseptert elektronisk avtaleinngåelse.
2. Banken kan velge å utelukkende tilby elektronisk avtaleinngåelse.
3. Banken kan velge å tilby avtaleinngåelse på papir til en annen og høyere pris enn
elektronisk.
4. Banken kan sette som vilkår for den elektroniske avtalen at kunden også aksepterer å
motta meldinger, informasjon og varsler elektronisk.
5.3 Avtalens innhold skal i sin helhet være tilgjengelig for kunden ved avtaleinngåelsen
Det følger av fin.avtl. § 8 (2) bokstav a at avtalens innhold i sin helhet skal være tilgjengelig
for kunden ved avtaleinngåelsen. Dette kravet kommer i tillegg til fin.avtl. § 48 som
fastsetter at banken skal gi kunden et eksemplar av kredittavtalen, eller på annen måte gjøre
avtalen tilgjengelig for kunden.
E-handelsloven § 11 (2) stiller krav om at avtalen skal gjøres tilgjengelig for kunden på en slik
måte at kunden kan lagre og gjengi den. Et slikt krav følger også av angrerettloven § 9a.
Forarbeidene gir ikke nærmere veiledning om hvordan banken kan oppfylle sin plikt til å gi
kunden et eksemplar av kredittavtalen når avtalen inngås elektronisk. Det fremgår imidlertid
i relasjon til kravet til varig medium, at der kravet til ”skriftlig” er brukt også er et krav til
varig medium. Se nærmere under pkt. 4.5. Avtalen må altså gjøres tilgjengelig for kunden på
et varig medium.
Kunden skal videre ha ”et eksemplar av kredittavtalen eller på annen måte gjøre avtalen
tilgjengelig for kunden”, jf. fin.avtl. § 48, 3. ledd. Sammenholdt med kravet i 1. ledd om at
avtalen i forbrukerforhold skal være skriftlig og signert, antas at det er det signerte
dokumentet som skal gjøres tilgjengelig for kunden. Å gjøre avtaleteksten alene tilgjengelig
vil ikke være tilstrekkelig.
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Ved bruk av signering med BankID, løses dette med en pdf av papiravtalene som sammen
med kundens signatur pakkes sammen i en såkalt SDO, se nærmere under kap.3. Dette
oppfyller lovens krav til tilgjengeliggjøring. Tilgjengeliggjøringen kan trolig også løses på
andre måter med nye tekniske løsninger.
Hensynet til kunden tilsier at tilgjengeliggjøringen bør være slik at kunden kan gjøre seg kjent
med avtalen på et tidspunkt som kunden måtte ønske. Arbeidsgruppen legger til grunn at å
gjøre en elektronisk versjon av den signerte kredittavtalen (SDO) tilgjengelig i kundens
nettbank vil være tilfredsstillende. Nye teknologiske løsninger i form av elektroniske
postbokser vil sannsynligvis også kunne benyttes. Dersom det er mulig å sende SDO som
vedlegg til en e-post, vil kravene i finansavtaleloven være oppfylt. Å sende avtalen som en
alminnelig e-post vil imidlertid være problematisk i forhold til personopplysningsforskriftens
krav om at konfidensiell informasjon skal krypteres eller sikres på annen måte, jf.
personopplysningsforskriften § 2-11. Se nærmere under pkt. 2.6. Å oversende bare PDF
dokumentet, vil ikke tilfredsstille lovens krav om at avtalen skal gjøres tilgjengelig, idet PDF
dokumentet ikke inneholder den elektroniske signaturen.
E-handelsloven § 11 (3) stiller i tillegg krav om at den elektroniske avtaleinngåelsen skal
tilrettelegges slik at inntastingsfeil kan rettes og oppdages. Om hva som ligger i dette er
omtalt i pkt. 4.3.2 i forbindelse med kravet til informasjon i e-handelsloven § 11 første ledd
bokstav d. Forarbeidene (Ot. prp 31 (2002-03) s. 63) sier at bestemmelsen er et supplement
til første ledd bokstav d. Det er imidlertid noe uklart om tredje ledd bare gjelder ved
avtaleinngåelse i motsetning til ved bestilling, eller om tredje ledd inneholder de materielle
krav til å kunne oppdage og rette feil slik at første ledd bokstav d bare omhandler plikten til å
opplyse om disse tiltakene før avtalen inngås. Arbeidsgruppen anbefaler under enhver
omstendighet at bankene, så langt det lar seg gjøre, utformer sine elektroniske løsninger slik
at kunden til enhver tid, frem til signering er foretatt, kan avbryte og gå tilbake i prosessen.
Det anbefales videre at det tilrettelegges for en løsning der kunden før signering får en
samlet oversikt over hvilke opplysninger som er gitt. Når kunden først har signert, er avtalen
inngått. En eventuell endring av avtalen etter dette, må baseres på angrerett, eventuelt
ugyldighetsregler.
Oppsummering:
1. Banken må sørge for å gjøre den signerte avtalen tilgjengelig for kunden på et varig
medium.
2. Å bare gjøre avtaleteksten tilgjengelig i form av et pdf dokument vil ikke være
tilstrekkelig.
3. Den signerte avtalen kan gjøres tilgjengelig i kundens nettbank eller annen
elektronisk postboks.
4. Det anbefales av personvernhensyn ikke å sende avtalen som en ukryptert e-post
med vedlegg.
5. Banken må tilrettelegge for at inntastingsfeil kan rettes og oppdages. Det anbefales
at bankens løsning utformes slik at kunden til enhver tid kan manøvrere seg frem og
tilbake i dokumentet, samt at kunden får en oppsummering av de opplysninger som
er gitt før signering.
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5.4

Krav til arkiveringsløsning for kunden?

Arbeidsgruppen legger til grunn at banken ikke har noen plikt til å sørge for lagring av den
inngåtte avtalen på kundens vegne. Banken skal imidlertid opplyse kunden om den vil bli
arkivert av banken og om den er tilgjengelig for kunden, jf. ehandelsloven § 11. Dette er også
omtalt under pkt. 3.3. Kunden har selv ansvar for å lagre avtalen etter at den er gjort
tilgjengelig av banken, jf. Pkt. 5.3.
Arbeidsgruppen anbefaler imidlertid at bankene legger til rette for løsninger der kundene
kan hente frem avtalene fra sin nettbank eller andre sikre nettsteder. Enkelte banker har
allerede tatt dette i bruk.
Oppsummering:
Banken har ikke plikt til å tilby en arkiveringsløsning for kunden.

5.5

Kravet til betryggende metode

Fin.avtl. § 8 (2) bokstav b krever at det skal benyttes en ”betryggende metode” for å
autentifisere inngåelsen av avtalen med det innhold som er gjort kjent for kunden i henhold
til bokstav a, jf. ovenfor.
Kravet til betryggende metode er ikke en gyldighetsregel i seg selv. Da kravet til betryggende
metode også gjelder i forhold til signaturkravet som er et gyldighetskrav i forbrukerforhold,
vil likevel den omstendighet at det ikke er benyttet en betryggende metode kunne medføre
at avtalen er ugyldig, se nærmere under pkt. 5.1.2.
Det fremgår av Ot. prp. 41 (1998-99) side 95 at ”Bevisspørsmål knyttet til elektronisk
avtaleinngåelse må løses ut fra alminnelige prinsipper som gjelder i norsk rett”, dvs. fri
bevisføring og at det ikke er noe rettslig til hinder for at en part legger frem elektroniske
dokumenter som bevis. Videre gjelder det alminnelige prinsippet om at domstolene i sivile
saker som hovedregel skal legge til grunn det faktum som fremstår som mest sannsynlig.
Kravet til betryggende metode er således relativt, avhengig av viktigheten av den avtale som
inngås. I praksis vil dette være en vurdering av bevis og risiko. Dette fremgår også av Ot. Prp.
41 (1998-99) s. 26. Det vil si at dersom kunden bestrider at det er inngått en kredittavtale
med det innhold som anføres av banken, må det avgjøres etter en alminnelig bevisvurdering
om det er inngått en bindende avtale og med hvilket innhold. Hva slags metode som er
benyttet, vil imidlertid få betydning ved bevisvurderingen.
Det antas at bankene i hovedsak vil benytte BankID ved signering av kredittavtaler. Se
nærmere om bruk av BankID til autentisering og signering under pkt. 3.2. Utvalget anbefaler
at BankID benyttes i størst mulig grad. Dersom banken velger å benytte en annen metode for
signering, må den enkelte bank foreta en konkret vurdering av metodens sikkerhet og
muligheten for å føre bevis for avtaleinngåelsen, opp mot den risiko som ligger i avtalen.
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Dette medfører at den enkelte bank etter en konkret bevisvurdering kan velge å benytte en
lavere grad av sikkerhet til kredittavtaler. Det antas at dette kan være aktuelt ved mindre
beløp, midlertidige kreditter osv.
Oppsummering:
1. Kravet til ”betryggende metode” er relativt i forhold til avtalens viktighet og må
avgjøres konkret.
2. Bruk av ”betryggende metode” er ikke en gyldighetsregel i seg selv. Avtalens
gyldighet og innhold må avgjøres etter en konkret bevisvurdering.
3. Da kravet til betryggende metode også gjelder i forhold til signaturkravet som er en
gyldighetsregel, vil bruk av en metode som ikke anses betryggende føre til
ugyldighet.
4. Arbeidsgruppen anbefaler at BankID eller annen elektronisk signatur benyttes ved
avtaleinngåelsen.
5. Andre metoder for signering enn BankID kan benyttes.

5.6

Signering av flere dokumenter

Det har vært reist spørsmål ved om en elektronisk løsning kan utformes slik at banken kan
slå sammen flere dokumenter ved en enkelt vedtagelse, eksempelvis at kunden kan signere
både sikkerhetsdokumenter og kredittavtale med én BankID-signatur.
Arbeidsgruppen legger til grunn at det er anledning til å signere flere kredittavtaler med en
signatur, forutsatt at kravene til forhåndsinformasjon mv. er oppfylt. Det er videre en
forutsetning at e-handelsloven § 11 kravet til klar og forståelig informasjon er oppfylt.
Arbeidsgruppen vil ikke anbefale en slik løsning da dette kan vanskeliggjøre senere
forvaltning av lånene. Dagens løsning muliggjør ikke en oppsplitting av dokumenter etter
signering. Dette betyr at man ved en eventuell senere realisasjon, må forholde seg til hele
det signerte dokument. Arbeidsgruppen nevner som eksempel tvangsfullbyrdelse der
tvangsfullbyrdelsen bare omfatter et av flere lån eller tvangsfullbyrdelse som skal foretas i
flere etapper. Det kan videre bli uoversiktlig dersom et av flere lån innfris eller konverteres
til et nytt lån mens de øvrige løper videre osv.
Dersom det er flere låntakere på en av kredittavtalene men ikke alle, vil en samlet signatur
stille krav til at løsningen hensyntar at den enkelte signatar bare får tilgang til de
opplysninger som er knyttet til den enkelte kreditt.
For dokumenter som skal tinglyses stilles det krav til form og innhold av dokumentene.
Sikkerhetsdokumenter som skal tinglyses, kan således ikke signeres sammen med
lånedokumentene eller andre dokumenter.
Når det gjelder bankens egne dokumenter knyttet til den enkelte kreditt, er det ingen ting i
veien for at de signeres samlet. Arbeidsgruppen antar således at eksempelvis tilbudsbrev,
kredittavtale, pantsettelseserklæring og utbetalingsfullmakt kan signeres samlet med en
signatur.
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Oppsummering:
1. Det er rettslig sett anledning til å signere flere kredittavtaler med en signatur.
2. Arbeidsgruppen anbefaler ikke en felles signering av flere selvstendige kredittavtaler.
3. Det er ikke anledning til å signere sikkerhetsdokumenter som skal tinglyses sammen
med andre dokumenter.
4. Andre dokumenter knyttet til den samme kreditt som tilbudsbrev og
utbetalingsfullmakt kan signeres sammen med kredittavtalen.

5.7

Multisignering - flere signaturer på samme dokument

I saker hvor flere personer, for eksempel flere kredittkunder eller flere pantsettere skal
signere samme dokument, benyttes en multisignaturløsning. Dette kan også være aktuelt i
forhold til ektefellesamtykke og kausjonister dersom det senere åpnes for elektronisk
inngåelse av kausjonsavtaler.
Det forutsettes at kravene til forhåndsinformasjon og avtalens innhold er oppfylt ved
avtalens inngåelse og at avtalen i sin helhet gjøres tilgjengelig for samtlige signatarer etter
avtaleinngåelsen. Det vises til de enkelte punkter om dette.
Selve signeringen skjer i en signeringsportal. Varsling av signataren(e) skjer ved at det
sendes en e-post eller SMS til den enkelte signatar. Varslingen skjer automatisk fra
signeringsportalen, og kan foregå enten sekvensielt eller samtidig. Dersom sekvensiell
varsling og signering benyttes, holder signeringsløsningen orden på i hvilken rekkefølge
varsling og signering skjer. ”Hovedkredittkunde” varsles først, og deretter varsles de
etterfølgende ”medkredittkunder” etter hvert som den foranstående har signert. Dersom
samtidig varsling og signering benyttes, vil alle signatarer bli varslet samtidig, og alle kan i
prinsippet signere samtidig, eller i tilfeldig rekkefølge.
I begge ovennevnte tilfeller må signataren logge seg på signeringsportalen, og den som
signerer vil ikke på signeringstidspunktet kunne se hvem som har signert tidligere.
Dersom det i en sak er flere dokumenter som skal signeres, men hvor ikke nødvendigvis alle
dokumenter skal signeres av samtlige signatarer, vil en signeringsportal også kunne holde
orden på dette.
Når alle har signert, går det en melding til banken. Avtalen vil først være gyldig etter at
samtlige har signert.
Det er ingen ting i veien for at forskjellige dokumenter i samme sak, signeres på forskjellig
måte. Eksempelvis dersom det er en kausjonist for kreditten, må kausjonisten signere fysisk
på et papirdokument, jf. fin.avtl. § 61, mens selve kredittavtalen signeres elektronisk.
Det er rettslig sett heller ikke noe i veien for at den samme kredittavtalen signeres
elektronisk av en signatar og på papir av en annen, eksempelvis av to samskyldnere. Så langt
arbeidsgruppen har brakt på det rene finnes imidlertid ikke en slik teknisk løsning i dag.
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Det er pr i dag (tredje kvartal 2013) uklart om det i ny tinglysingslov vil opprettholdes et krav
om vitnepåtegning på pantedokumenter. Røsæg-utvalget foreslår et krav om
vitnepåtegning. I prøveforskriften er det ikke et krav om vitnepåtegning. Det er også uklart
hvordan et slikt eventuelt krav om vitnepåtegning skal utformes. Dersom det kommer et
krav om vitnepåtegning, antar arbeidsgruppen at det vil la seg gjennomføre gjennom en
løsning med multisignering som ovenfor beskrevet.
Oppsummering:
1. Flere personer kan signere samme dokument gjennom en multisignaturløsning.
2. Det er rettslig sett ikke noe i veien for at samme kredittavtale signeres elektronisk av
en signatar og på papir av en annen.
3. Dersom flere dokumenter knyttet til samme kredittavtale skal signeres, kan noen
signeres elektronisk og noen på papir, eksempelvis en kausjonsavtale.
4. Et eventuelt krav om vitnepåtegning antas å kunne løses innenfor en
multisignaturløsning.
5. Avtalen er først gyldig når samtlige har signert.
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6. Etablering av sikkerhet mv.
6.1.

Eksigibelt gjeldsbrev

Da tilleggskravene til eksigibiltet/ forenklet inndrivelse er nært beslektet med sikkerheter
behandles også kravene til eksigibilitet her.
Etter Tvfbl. § 7-2 kan en skyldner på et gjeldsbrev akseptere at gjelden kan inndrives uten
søksmål. Ved dette aksepterer skyldner at kreditor på en forenklet måte kan få utleggspant
for sitt krav. Utleggspantet kan tvangsselges og salgsprovenyet dekke kreditors krav.
Mangler gjeldsbrevet denne aksepten fra skyldner, må kreditor få dom for kravets eksistens
og dernest benytte dommen som grunnlag for å få utlegg.
For at gjeldsbrevet skal være slikt direkte tvangsgrunnlag, må utsteders (skyldnerens)
underskrift være bekreftet av to vitner. For gjeldsbrev utstedt til banker er det etter forskrift
(FOR-1992-12-04-896) likevel bestemt at det ikke er nødvendig med vitnepåtegning. Det er i
loven ingen formkrav til aksepten (ut over eventuell vitnepåtegning) om inndrivelse uten
søksmål ut over at det skal skje på selve gjeldsbrevet og at utsteder skal underskrive.
Spørsmålet er om denne underskriften kan være elektronisk.
I det såkalte Kartleggingsprosjektet og eRegelprosjektet, der alle departementene gikk
gjennom en rekke lover med sikte på å avklare om det var formelle hindringer for å benytte
elektronisk kommunikasjon, ble det lagt til grunn at et krav om underskrift i seg selv ikke er
til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon/medier. Dette resulterte i en rekke
lovendringer som trådte i kraft fra 1. januar 2002. Tvangsfullbyrdelsesloven var imidlertid
ikke omfattet av dette arbeidet.
Tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og domstolsloven fikk i 2003
fullmaktsbestemmelser slik at det gjennom forskrift kunne stilles nærmere krav til eventuell
elektronisk kommunikasjon med domstolene. Heller ikke i denne omgang ble det gjort noen
vurdering av muligheten til å utstede elektroniske gjeldsbrev.
Justisdepartementets lovavdeling har i brev av 26. august 2003 til Statens Lånekasse for
utdanning antatt at det ikke er adgang til å benytte et elektronisk gjeldsbrev med (avansert)
elektronisk signatur som direkte tvangsgrunnlag for utlegg. Lovavdelingen peker blant annet
på at tvangsfullbyrdelseslovens krav om fysisk undertegning av eksigibilitetsklausulen
innehar en “varslingsfunksjon” i forhold til viktigheten av hva som undertegnes og at
formkravene for eksigibilitet skal gjøre det enkelt for namsmyndighetene å avgjøre om
gjelden kan inndrives uten forutgående dom. Lovavdelingen antar at for så vidt kan
hensynene bak formkravene langt på vei oppfylles ved bruk av elektronisk signatur på et
elektronisk dokument, men dersom elektronisk form og elektronisk signatur skulle være
tilstrekkelig for eksigibilitet etter gjeldende rett, burde dette likevel ha vært uttrykkelig
regulert i Tvfbl.
Lovavdelingen nevner videre at en eventuell endring av tvfbl § 7-2 bokstav a for å gi
elektroniske gjeldsbrev eksigibilitetsvirkning, også forutsetter en praktisk og rettslig adgang
til elektronisk foreleggelse av sakspapirene for namsmyndigheten, sammenlign
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domstolloven § 197 a, jf. endringslov 25. april 2003 nr. 24 (der også tvistemålsloven fikk en
ny § 2-13 som bestemmer at domstolloven § 197a gjelder tilsvarende).
I tillegg til lovavdelingens argumenter, følger det av tvfbl § 7-5, jf. § 5-2, at tvangsgrunnlaget
(gjeldsbrevet) skal legges ved utleggsbegjæringen til namsmyndighetene “i gjenpart eller
original”. Også denne regel kan oppfattes som et hinder mot bruk av elektroniske gjeldsbrev
som direkte tvangsgrunnlag.
Høyesteretts ankeutvalg har i en kjennelse inntatt i Rt. 2010 s. 604, avvist adgangen til å
utstede elektroniske eksigible gjeldsbrev ut fra dagens lovgivning. Høyesterett uttaler at selv
om lovgiver har åpnet for elektronisk signerte gjeldsbrev, er det ikke holdepunkter for at
slike gjeldsbrev kan inndrives uten søksmål, jf. Tvfbl. § 7-2. Høyesterett begrunnet sitt
standpunkt blant annet med at prosesslovene ikke var omfattet av e-regelprosjektet (se
over). Videre la utvalget vekt på uttalelsen fra Justisdepartementets Lovavdeling av 26.
august 2003 (se over).
Etter at Høyesterett avsa sin kjennelse (i hvert fall etter at gjeldsbrevet som var
tvistegjenstanden ble utstedt), har vi fått forskrift om elektronisk kommunikasjon med
namsmannen og Statens innkrevingssentral i saker etter Tvfbl. og i saker for forliksrådet
(FOR-2010-06-25-977). Denne forskriften § 8 bestemmer at der det i eller i medhold av
Tvfbl.”er krav om underskrift på dokumenter, skal det ved elektronisk kommunikasjon etter
forskriften her benyttes elektronisk signatur som oppfyller kravene i forskrift 21. november
2005 nr. 1296 om frivillige selvdeklarasjonsordninger § 3, § 4 eller § 5” – altså kravene etter
kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor. I høringsrunden for forskriften stilte
FNH/Sparebankforeningen spørsmål om hvordan denne bestemmelsen skulle forstås. De to
foreningene var tvilende til at man med bestemmelsen hadde ment at eksigible gjeldsbrev
skulle kunne gjøres elektronisk, og skrev:
”Vi peker likevel på at forskriftsutkastet § 8 og merknadene til denne har fått en form
som kan misforstås dit hen at § 8 gjelder underskrift på flere typer dokumenter enn
begjæringene, klagene mv som nevnt i utkastet § 3. Vi går blant annet ut fra at § 8
ikke skal gjelde signering av dokumenter som vedlegges som kopi til begjæringen, se
utkastet § 3 bokstav c), typisk et gjeldsbrev. Vi peker også på at henvisningen til esignaturloven § 6 og omtalen av kvalifiserte elektroniske signaturer i merknadene til
forskriftsutkastet § 8 virker noe "pompøs" når man vet at det i dag ikke finnes
kvalifiserte elektroniske signaturløsninger i Norge. (Det finnes derimot mange
kvalifiserte sertifikater.)”
Lovarbeidsgruppen som la fram forslag om endringer i tinglysingsloven for å tilrettelegge for
elektronisk tinglysing (Røsæg-utvalget) den 1. juni 2010, hadde fått – blant annet som følge
av at FNH og Sparebankforeningen tok opp spørsmålet i brev av 13. mars 2008 – i mandat å
utrede spørsmålet om bruk av elektroniske dokumenter som tvangsgrunnlag. I sin rapport
skriver arbeidsgruppen at selv om tvangsfullbyrdelsen er papirbasert, hindrer ikke dette at
krav med elektronisk dokumentasjon kan tvangsfullbyrdes. Utvalget peker likevel på at så vel
Lovavdelingens uttalelse, Høyesteretts avgjørelse som ordlyden i tvfbl. § 7-2 bokstav a tyder
på at for å utnytte de prosessuelle ”snarveiene” i tvangsfullbyrdelsesloven, må loven endres.
Lovarbeidsgruppen anbefaler derfor at det skjer en slik lovendring.
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Fordi Justisdepartementets arbeid med Røsæg-utvalgets rapport trakk ut, ba FNO i brev til
departementet 22. mars 2012 om at departementet forserte lovarbeidet med å avklare at
elektroniske gjeldsbrev kan være direkte tvangsgrunnlag. Justisdepartementet svarte i brev
av 2. mai 2012 at man ville ta med FNOs synspunkter i det videre lovarbeidet.
Finans Norge skrev den 11. januar 2013 et brev til statsrådene i FAD, Justisdepartementet og
Miljøverndepartementet der man gjentok og forsterket sin bekymring over fremdriften i
arbeidet med lovgrunnlag for elektronisk tinglysing og de problemer dette medførte for
bankenes videre utvikling av å gjøre låneprosessene elektronisk. I brevet ble også pekt på
problemet med at det ikke kan etableres kausjonsavtaler med forbrukere elektronisk.
Miljøverndepartementet svarte i brev av 8. februar 2013 til Finans Norge at det vil bli lagt
fram for Stortinget en lovproposisjon om e-tinglysing i ”inneverande sesjon”.
Arbeidsgruppen legger til grunn at denne også vil avklare tvangskraft for elektroniske
pantedokumenter og gjeldsbrev.
Ved telefonisk kontakt med saksbehandler i Justisdepartementets lovavdeling i ultimo april
2013 har Finans Norge fått opplyst at ferdigstillelse av lovproposisjon om e-tinglysing
avhenger av hvilke andre prioriterte oppgaver lovavdelingen blir pålagt. For øvrig kunne ikke
saksbehandlerne si noe om tidspunkt for fremleggelse av lovproposisjonen.
Oppsummering:
1. Kravet til ”underskrift” i tvfbl. § 7-2 kan ikke oppfylles ved en elektronisk signatur.
2. Det er nødvendig med en lovendring for at elektronisk signerte gjeldsbrev kan
benyttes som direkte tvangsgrunnlag.
3. Det er bebudet en proposisjon fra Justisdepartementet. Det er usikkert når den
kommer.
4. Det er forventet at proposisjonen vil omfatte et forslag til endring på dette punktet
slik at elektronisk signerte gjeldsbrev blir tvangsgrunnlag for utlegg.

6.2.

Negotiable gjeldsbrev

Et negotiabelt dokument gir en godtroende erverver den rett som fremkommer av
dokumentet og avskjærer skyldners eventuelle innsigelser etter det underliggende
avtaleforhold. Et viktig eksempel på negotiable dokumenter er omsetningsgjeldsbrev, jf.
gjeldsbrevloven (heretter gbl) kap. 2.
Et negotiabelt gjeldsbrev må opprettes på papir og kan således ikke inngås elektronisk. Ved
en overdragelse av negotiable dokumenter er dokument og rettigheter knyttet sammen slik
at overdragelsen må skje ved overlevering eller en annen handling som oppfyller kravene for
overdragelse og at mottaker får dokumentet i hende for. Dette er ikke lett å oppfylle for
elektroniske kredittavtaler. Bruk av negotiable dokumenter er således et hinder for
elektroniske kredittavtaler.
Finansavtaleloven forbyr bruk av negotiable dokumenter i forbrukerforhold, jf. fin. avtl. § 55.
Bakgrunnen er et ønske om å sikre at reglene i fin. avtl. Kap. 3 også kommer til anvendelse
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på forholdet mellom kredittkunden og erververen og sikre at forbrukeren ikke taper
innsigelsene han måtte ha i den opprinnelige kredittavtalen ved overdragelse.
I næringsforhold er det adgang til å bruke negotiable dokumenter. Næringens standard
dokumentasjon inneholder også en negotiabilitetsklausul, se eksempelvis ”Gjeldsbrev –
næring (kredittavtale)” pkt. 8. Det innebærer at slike kredittavtaler (i hovedsak gjeldsbrev)
må inngås på papir for at negotiabilitetsvirkningen skal inntre. Arbeidsgruppen er usikker på
i hvilken utstrekning det er et behov i praksis for å benytte negotiable dokumenter i
næringsforhold. Dersom det er et slikt behov, anbefales at Finans Norge arbeider for at også
negotiable dokumenter kan inngå elektronisk.
Oppsummering:
1. Negotiable dokumenter kan ikke inngås elektronisk.
2. I forbrukerforhold er det ikke anledning til å benytte negotiable dokumenter.

6.3 Pant
Dagens pantelov åpner for at panteavtaler kan inngås elektronisk.
At panteavtaler kan inngås elektronisk ble klarlagt i eRegelprosjektet, jf. pkt. 6.1. Med
hjemmel i tinglysingsloven § 4a er det gitt egne forskrifter om prøveprosjekt for elektronisk
kommunikasjon ved tinglysning, se Forskrift om prøveprosjekt for elektronisk
kommunikasjon ved tinglysing (FOR-2007-05-03-476) – heretter prøveprosjekt- forskriften,
og Forskrift om prøveprosjekt for elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant i
motorvogn (FOR-2005-10-28-1259). Arbeidsgruppen har fått opplyst fra
Brønnøysundregisteret at man også der benytter prøveprosjekt- forskriften fra 2007. Den
særskilte forskriften om tinglysing av slagspant i motorvogn benyttes således ikke.
I prøveprosjekt- forskriften § 5 åpnes for at et ”hel-elektronisk” pantedokument kan
tinglyses, forutsatt at pantsetter har benyttet en elektronisk signatur basert på et elektronisk
sertifikat som tilfredsstiller kravene til sertifikatklasse Person-Høyt.
På grunnlag av prøveprosjekt- forskriften har bankene elektronisk sendt til Kartverket
”gjenparter” av pantedokumenter for fast eiendom samtidig som pantedokumentet på
papir, med pantsetters underskrift, sendes inn pr. post. Dette prøveprosjektet har gått over
lengre tid og fått et større omfang enn opprinnelig tenkt. Prosjektet startet i 2008 og det er i
dag mer enn 40 brukere som benytter seg av denne løsningen. Fra og med 2012 har noen
banker, med hjemmel i den samme forskriften, startet med en hel-elektronisk løsning der
pantedokumenter for fast eiendom signeres elektronisk av kunden og sendes elektronisk til
Kartverket (og da uten parallell innsending av papirdokument). Denne løsningen har i løpet
av kort tid fått et betydelig omfang hos de bankene som har tatt den i bruk. Arbeidsgruppen
har ikke lykkes med å få informasjon fra Kartverket om hvor stor samlet andel av
tinglysingen dette gjelder. Tall fra DNB viser at fra januar til medio mai 2013 er 25 % av alle
tinglysinger i fast eiendom foretatt elektronisk. Av disse er noe under halvparten foretatt
uten ettersendelse av pantedokumentet. Tallene fra DNB viser også en rask stigning i
andelen som tinglyses elektronisk. Tilsvarende viser tall fra Sparebanken Hedmark.
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På grunn av de begrensninger som ligger i dagens lovverk, har bankene utarbeidet interne
retningslinjer for hvilke pantesikkerheter som kan tinglyses elektronisk. I henhold til DNBs
interne retningslinjer, er det ca. 35 % av de samlede pantesikkerhetene som kan tinglyses
elektronisk.
En viktig hindring for elektronisk tinglysing er at det er reist tvil om elektronisk signerte
pantedokumenter kan tvangsfullbyrdes direkte. Se nærmere om dette under pkt. 6.3.1.
Dette medfører at bankene ikke ønsker å legge disse pantene inn i sine boligkredittforetak
som grunnlag for utstedelse av særskilt sikrede obligasjoner. Videre er det ikke i Kartverket
lagt til rette for en løsning med samtidig tinglysing av skjøte og panteobligasjon. Dette er
nødvendig for bruk av elektronisk tinglysing i forbindelse med finansiering av boligkjøp som
utgjør en betydelig del av pantesikkerhetene. Kartverket arbeider for tiden med en ny
Grunnbok hvor man også vil tilrettelegge for en slik løsning. Arbeidet er bebudet ferdigstilt i
2015/2016. Se nærmere om dette under pkt. 6.3.2.
Dersom pantobligasjonen krever samtykke fra ektefelle eller det er flere pantsettere, kan
elektronisk signering løses ved multisignering, se pkt.5.7.
Oppsummering:
1. Panteloven åpner for at pantavtaler kan inngås elektronisk.
2. I henhold til forskrift om prøveprosjekt for elektronisk tinglysing, kan
pantedokumenter tinglyses elektronisk. Prøveprosjektet har blitt mer langvarig og
fått et større omfang enn opprinnelig forutsatt.
3. Prøveforskriften forutsettes avløst av en ny tinglysingslov ev. endringer i gjeldende
tinglysingslov.
4. Det er reist tvil om elektronisk signerte og tinglyste pantedokumenter kan benyttes
som direkte grunnlag for tvangssalg.
5. Det er ikke tilrettelagt for samtidig innsendelse og tinglysing av skjøte og
pantobligasjon (”skjøtepakker”) elektronisk.
6. Kartverket arbeider med en ny Grunnbok som skal være ferdig til 2014.
7. Elektronisk tinglysing i den nye grunnboken antas å være klart i 2015/2016.

6.3.1 Elektronisk pant som direkte tvangsgrunnlag
Det er reist tvil om et ”hel-elektronisk” pantedokument (elektronisk signert av pantsetter)
kan benyttes som direkte grunnlag for tvangssalg. Dette betyr at panthaver først må få dom
for kravet/ pantesikkerheten før panthaver kan få pantegjenstanden tvangssolgt. Tvfbl. § 116, med henvisning til § 5-2, krever blant annet at en begjæring som sendes til
namsmyndigheten om tvangssalg på grunnlag av en tinglyst panterett i fast eiendom skal
være ”vedlagt skriftlig tvangsgrunnlag i gjenpart eller original”. Tilsvarende bestemmelse for
salgspant finnes i tvfbl. § 9-3 med henvisning til § 8-6 som igjen henviser til § 5-2.
Riktignok legges det til grunn i lovrapporten fra 2010 om elektronisk tinglysing (Røsægutvalget) at tvangsfullbyrdelsesloven ikke nødvendigvis stiller krav om at dokumentasjonen
som sendes til namsmyndigheten skal være papirbasert. Røsæg-utvalget mener at ”[s]lik sett
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vil det ikke spille noen rolle prosessuelt om tinglysingen (registreringen) av pantet har skjedd
elektronisk eller ikke”. Videre at ”[e]n utskrift av et elektronisk signert dokument vil kunne
legges frem uten hinder av f.eks. lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse § 5-2”.
Røsæg-utvalget så derfor ikke grunn til å foreslå endringer i ordlyden i tvfbl. § 11-2 eller 5-2.
Det vises til rapportens pkt. 15 om tvangsfullbyrdelse. Etter dette har imidlertid Høyesterett
behandlet spørsmålet om elektronisk signerte gjeldsbrev har tvangskraft i kjennelse inntatt i
Rt. 2010 s. 604. Se nærmere under pkt. 6.1. Selv om denne avgjørelsen ikke direkte
omhandler elektronisk signerte pantedokumenter, er avgjørelsen benyttet til å reise tvil om
det også i forhold til elektronisk signerte pantedokumenter er nødvendig med en avklaring
fra departementet eller lovgiver.
Det kan også nevnes at forskrift om prøveprosjekt for elektronisk tinglysing (fast eiendom) i
seg selv også kan oppfattes som en indikasjon på at lovgiver har ment at elektronisk pant
kan være direkte tvangsgrunnlag. Det virker underlig om forskriftsgiver åpner for en ordning
med hel-elektroniske pantedokumenter uten at det tinglyste pantedokumentet kan benyttes
som direkte tvangsgrunnlag i samsvar med tvangsfullbyrdelseslovens ordinære system.
De fleste bankene føler likevel at det er nødvendig med en form for tydelig uttalelse fra
lovgiver/departementet, eventuelt fra domstolsapparatet, om adgangen til å legge frem et
elektronisk pantedokument for (sendes inn til) namsmyndigheten, samt føringer på hvordan
dette kan gjøres. Det vises her også til forutsetningen om at innsending av elektroniske
dokumenter til domstolene skal skje i samsvar med forskrift gitt med hjemmel i tvfbl. § 2-13,
jf. domstolsloven § 197a. Denne usikkerheten er blitt bekreftet ved at en bank muntlig har
spurt namsmyndigheten i hhv Bergen og Oslo om de vil godta elektronisk salgspant som
tvangsgrunnlag. Namsmyndigheten i Oslo skal ha svart at de ikke vil godta dette under
nåværende lovregime, mens i Bergen var svaret at de i så fall først måtte få oversendt et slikt
elektronisk pantedokument slik at dette kunne vurderes.
Finans Norge ba i brev av 22. mars 2012 til Justisdepartementet om at departementet
forserte lovarbeidet med å avklare at elektroniske gjeldsbrev kan være direkte
tvangsgrunnlag. Man beklaget seg samtidig over fremdriften i arbeidet med lovproposisjon
om elektronisk tinglysing.
Finans Norge skrev 14. desember 2012 et nytt brev til Justisdepartementet og gjentok sin
bekymring for fremdriften i arbeidet med lovproposisjonen om e-tinglysing. Samtidig
argumenterte Finans Norge for at spørsmålet også kunne avklares uten noen formell
lovendring, fordi det ville være nok med bare en vurdering/uttalelse fra
lovgiver/departementet om at det ikke er noen reelle grunner til at elektronisk gjeldsbrev og
elektronisk pant ikke skal kunne være direkte tvangsgrunnlag. Finans Norge ba derfor om at
Justisdepartementet snarest mulig bekreftet en slik forståelse, samtidig som departementet
ble bedt om å gi føringer på hvordan innsending av elektroniske dokumenter bør skje til
namsmyndigheten. Man ba samtidig om en snarlig tilbakemelding dersom
Justisdepartementet skulle være av den oppfatning at elektroniske pantedokumenter etter
gjeldende lover og regler ikke kan være direkte tvangsgrunnlag. Departementet svarte i brev
av 5. februar 2013 at man prioriterte arbeidet med en lovproposisjon om e-tinglysing høyt,
og at man i den forbindelse hadde merket seg Finans Norges synspunkter.
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Arbeidsgruppen anbefaler på denne bakgrunn at bankene avventer en avklaring på
spørsmålet fra departementet / lovgiver eller domstolene. Selv om Røsæg-utvalget antar at
tvangsfullbyrdelsesloven ikke stiller krav til fremleggelse av en signert panteobligasjon på
papir og således ikke foreslår endringer i tvangsfullbyrdelsesloven, forventer Finans Norge at
spørsmålet vil avklares i den bebudede lovproposisjon om e-tinglysing. Det er p.t (tredje
kvartal 2013) uklart når proposisjonen foreligger.
Oppsummering:
1. Det er reist tvil om ”hel-elektroniske” pantedokumenter kan benyttes som direkte
tvangsgrunnlag.
2. Selv om det kan argumenteres for at hel-elektroniske pantedokumenter kan benyttes
som tvangsgrunnlag, anbefaler arbeidsgruppen at man avventer en avklaring fra
lovgiver/Justisdepartementet eller domstolene.
3. Finans Norge forventer at spørsmålet avklares i den bebudede lovproposisjon om etinglysing.

6.3.2 Finansiering ved kjøp av fast eiendom – samtidig tinglysing av elektronisk signert
skjøte og pantobligasjon (”skjøtepakker”)
I forbrukermarkedet innvilger bankene svært ofte lån i forbindelse med kjøp av bolig. Dette
betyr at pantsetter må få tinglyst hjemmel til den kjøpte eiendommen før pant kan tinglyses.
Videre vil normalt en eiendomsmegler ha vært involvert og tatt sikringspant i eiendommen.
Dette sikringspantet må slettes før tinglysing av bankens panterett.
En elektronisk behandling av disse sikkerhetene krever at tinglysingsmyndigheten har
rutiner/prosesser for å håndtere slike elektroniske dokumentpakker (såkalte
”skjøtepakker”). Kartverket vil etter sine planer først tilrettelegge for dette i 2015/2016.
Dette er i dag et av de største hindre for en ytterligere utbredelse av en hel-elektronisk
prosess.
Norsk Eiendomsinformasjon (NE) hevder at de relativt raskt kan utvikle en løsning for slik
suksessiv tinglysing for Kartverkets tinglysingssystem. Kartverket vil i så fall også ha behov
for et elektronisk fullmaktsregister som skal vise hvilke personer/enheter som håndterer
oppgjør på vegne av hvilke eiendomsmeglere.
NE har anslått å realisere elektronisk tinglysing for skjøter og dokumentpakker og
fullmaktsregister vil kreve i overkant av 3000 arbeidstimer og at de vil kunne utføre dette
arbeidet innenfor en tidsramme på 3-4 måneder. NE legger til grunn at eiendomsmeglerne
vil betale for løsningen ved innsending av dokumentpakker (inkludert skjøte og
pantedokument). Eiendomsmeglerne vil i neste omgang kunne belaste kjøper (låntaker) for
kostnadene. NE har også antydet muligheten for at NE selv i første omgang forskutterer
utviklingskostnadene, slik at Kartverket ikke behøver å belaste sitt budsjett for dette.
Statens Kartverk Tinglysing har uttalt at de ikke ønsker å implementere skjøter og
skjøtepakke nå da dette vil gå på bekostning av utviklingen av ny grunnbok. Finans Norge har
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i e-post av 14. januar 2013 tilskrevet Kartverket og anmodet Kartverket om å vurdere NEs
tilbud, alternativt gi en nærmere begrunnelse av hvorfor Kartverket ikke ønsker å akseptere
dette. Kartverket har ikke svart direkte på denne henvendelsen, men har i ulike
sammenhenger uttalt at Kartverket prioriterer arbeidet med ny grunnbok og løsning for
elektronisk tinglysing. Denne løsningen vil inkludere mulighet for suksessiv tinglysing av ulike
dokumenter.
Oppsummering:
1. Kartverket tilbyr p.t ikke noen løsning for suksessiv tinglysing av ulike dokumenter i
form av såkalte ”skjøtepakker”. Kartverket planlegger først å legge til rette for dette i
forbindelse med ny Grunnbok og løsning for elektronisk tinglysing i 2015/2016.
2. NE hevder å ha en løsning klar som enkelt kan implementeres og er villig til å
finansiere dette.
3. Finans Norge har tilskrevet Kartverket og anmodet Kartverket om på nytt å vurdere
NEs tilbud, alternativt gi en nærmere begrunnelse for avslaget.

6.3.3

Medforsikring av panthaverinteresser

Panthavere har en interesse av at det pantobjekt som er stilt som sikkerhet for oppfyllelse av
kredittavtalen er forsikret mot brann, tyveri, vann- og naturskade og andre vanlige hendelser
som kan ødelegge eller skade pantobjektet. Det er i dag etablert ulike ordninger som
fungerer godt i en manuell saksbehandling. Spørsmålet er hvordan disse ordninger kan
videreføres ved bruk av elektroniske kreditt- og panteavtaler og om det foreligger
muligheter for å etablere andre ordninger som gjør at medforsikring av panthaverinteresser
kan utvikles og gjøres billigere, mer effektive og lettere tilgjengelig enn i dag.
En pantsetter plikter å forsikre fast eiendom, driftstilbehør og varelager mot brann og annen
tingsskade i den utstrekning det er vanlig, jf. panteloven § 1-7 (4). I panterettsdokumenter,
pantsettelseserklæringer og realkausjoner er det tatt inn en avtalt plikt til å forsikre
pantobjekter. Dersom det ikke blir tegnet forsikring eller pantsetteren vesentlig misligholder
sine forpliktelser på dette punkt, kan panthaveren si opp avtalen før vanlig forfallstid (heve),
jf. panteloven § 1-9 (1) bokstav d. Panteloven § 1-5 (1) bokstav d gir også en panthaver som
betaler premie i inntil ett år før begjæring om tvangssalg, rett til å få dekket premien i tillegg
til det pantekravet han har, selv om pantekravet dekker hele beløpsbegrensningen.
Interessen panthavere har i å forsikre viktige panteobjekter, tilsier at panthavere bør være
medforsikret under kredittkundens forsikring. Det er også hovedregelen etter lov 16 juni
1989 nr.69 om forsikringsavtaler § 7-1 annet ledd (fast eiendom) og tredje ledd (visse typer
løsøre). Denne retten kan forsikringsselskapet avtale seg bort fra. Det kan skje at kunden
ikke tegner forsikring eller senere lar være å betale premie. Videre kan kunden for eksempel
gi uriktige opplysninger ved tegning av forsikringen, fremkalle forsikringstilfellet eller bidra til
at det oppstår ved grovt uaktsomme handlinger eller gi uriktige opplysninger i forbindelse
med oppgjøret.
For å hindre denne usikkerheten i forbindelse med forsikring av panthaverinteresser, er det
laget ulike ordninger for fast eiendom som skal sikre panthavers interesser og forenkle
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saksbehandlingen hos forsikringsselskapene gjennom Panthavergarantipoolen og den
såkalte Felleserklæringen.
Panthavergarantipoolen gjelder boliger (enkeltstående boliger og tomannsboliger) som har
en dokumentert verdi på kr. 10 mill. eller lavere. Panthavergarantipoolen skal sikre at
panthaver får erstatning for pantet når pantsetter har unnlatt å tegne forsikring, ikke har
holdt den ved like eller er blitt nektet hel eller delvis utbetaling av forsikringen av andre
grunner. De fleste, men ikke alle, forsikringsselskaper deltar i ordningen. Banken må
innhente en erklæring fra pantsetter på at pantobjektet er eller vil bli holdt forsikret hos ett
av de selskaper som deltar i poolen. Det er ikke nødvendig å innhente bekreftelse fra
forsikringsselskapet (såkalt forsikringsattest).
Det er etter Panthavergarantipoolen etablert en løsning om at formularet for egenerklæring
kan tilpasses elektronisk kommunikasjon, blant annet at formularet er godkjent for bruk på
nett og at det kan avgis på samme måte som kredittavtaler og andre sikkerhetsavtaler inngås
på, jf. fin. avtl. § 8. Slike bekreftelser er således tilpasset en elektronisk avtaleinngåelse. Det
må imidlertid etableres en løsning der bankene kan foreta en automatisk sjekk mot poolen
for å sjekke at det forsikringsselskap kunden oppgir deltar i poolen. Det antas også at
bankene selv relativt enkelt kan etablere en sjekk mot et eget konstruert register. Et slikt
register må imidlertid løpende oppdateres mot panthavergarantipoolen.
Felleserklæringen er en avtalt ordning mellom panthavere og de forsikringsselskaper som
deltar i ordningen (ikke alle) om at disse ikke vil fravike reglene i forsikringsavtaleloven kap.
7 som automatisk gjør panthaver til medforsikret. Dette gjelder tinglyst pant i fast eiendom
som har en verdi på mindre enn kr. 50. mill. Det kreves ikke noen særlig erklæring for å
bringe et pantobjekt under medforsikringen som ligger i Felleserklæringen, men panthaver
må ha innhentet dokumentasjon på at pantets eier har forsikret pantet, enten ved
dokumentasjon av inngått forsikringsavtale eller betaling av premie på en løpende
forsikringsavtale. Da det ikke er etablert en elektronisk bekreftelsesordning fra
forsikringsselskapenes side, vil det være nødvendig med en manuell kontroll av de innsendte
forsikringspolisene.
Dersom man er utenfor disse ordningene, dvs. fast eiendom med en verdi på kr. 50 mill. eller
mer, må det utstedes individuelle forsikringsattester. Da det antas at en hel-elektronisk
kredittprosess vil være mindre aktuell i disse tilfellene, går ikke arbeidsgruppen nærmere inn
på eventuelle løsninger her.
Oppsummering:
1. De nåværende ordninger med medforsikring av panthaverinteresser for fast eiendom
(Panthavergarantipoolen og Felleserklæringen) er i seg selv ikke til hinder for å
innføre elektroniske prosesser for kredittavtaler sikret med pant i fast eiendom.
2. Det er pt. ikke løsninger som gir mulighet for en automatisk kontroll av at det
oppgitte forsikringsselskap deltar i panthavergarantiordningen eller at den innsendte
forsikringspolise dekker den pantsatte eiendom.
3. Ytterligere arbeid med å lage elektroniske løsninger for medforsikring av
panthaverinteresser i fast eiendom med verdi ut over 50 millioner og andre
pantobjekter vil kreve et utviklingsarbeid i samarbeid med forsikringsselskapene og
forsikringsbransjen.
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6.4 Kausjon
En kausjonsavtale må inngås skriftlig, jf. fin.avtl. § 61(1). For forbrukere gjelder i tillegg at en
kausjonsavtale ikke kan inngås elektronisk. Det betyr at det alminnelige unntaket som
sidestiller fysisk og elektronisk kommunikasjon, jf. fin.avtl. § 8, ikke gjelder for en
kausjonsavtale med forbruker.
Dette forbudet mot elektronisk kausjonsavtale i forbrukerforhold begrunnes i forarbeidene
til finansavtaleloven, jf. Ot. Prp. 41 (1998-1999) side 26, med at det gjelder særlige hensyn
for kausjonsavtaler. Det uttales at ”Når en forbruker stiller seg som kausjonist, vil det etter
departementets syn være tale om en avtale av en så særegen karakter at man bør stille
særlig strenge formkrav til avtaleinngåelsen.”
Røsæg-utvalget foreslår ikke endringer i dette kravet til fysisk inngåelse av kausjonsavtale
med forbruker.
I forbindelse med høringsuttalelse til rapporten fra Røsæg-utvalget, har Finans Norge i brev
av 24.februar 2011 gitt uttrykk for at forbudet mot elektroniske kausjonsavtaler bør
oppheves. Det ble i brevet vist til at nødvendige formkrav nå måtte anses oppfylt med den
signeringsprosessen som benyttes i nettbank med bruk av BankID, at regelen ble foreslått for
over 10 år siden og at samfunnet har forandret seg mye siden den gang.
Justisdepartementet har underhånden, i forbindelse med arbeidet med oppfølgingen av
Røsæg-utvalget, uttalt at en endring av skriftlighetskravet for kausjonsavtaler må sendes på
høring før det gjøres til gjenstand for en ny lovbehandling. I et brev fra
miljøverndepartementet v/miljøvernminister Solhjell av 8. februar 2013 opplyses imidlertid
at det i forbindelse med lovarbeidet etter Røsæg-utvalget også tas sikte på å fremme forslag
om elektroniske kausjonsavtaler.
Dersom dette ikke omhandles i proposisjonen, vil det sannsynligvis ta en del tid før det kan
skje en endring.
Oppsummering:
1. Kausjonsavtale med forbruker må inngås skriftlig ved en fysisk signatur på papir.
2. Det er nødvendig med en lovendring for å endre dette.
3. Det er usikkert om elektronisk signering av kausjon fra forbruker vil tas med i den
bebudede proposisjonen som følger opp Røsæg-utvalgets rapport.

6.4.1 Kan dokumentasjon tilknyttet kausjonsavtalen være elektronisk?
Selv om en kausjonsavtale må inngås ved en fysisk signatur på papir, kan den kredittavtalen
som sikres ved kausjonen inngås elektronisk. Spørsmålet er om også dokumenter knyttet til
kausjonsavtalen (ut over selve kausjonsavtalen) kan inngås elektronisk.
a) Pantedokumentet
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Pantedokumentet er et eget dokument som tinglyses uavhengig av hvorvidt bankens krav er
knyttet til en kausjonsavtale eller et alminnelig kredittengasjement. Bankens rettsvern og
adgang til tvangsfullbyrdelse vil reguleres av tinglysingsloven. Det antas at dersom
lovgivningen åpner for elektronisk tinglysing og tvangsfullbyrdelse av pantedokumenter, bør
også pant knyttet til en realkausjonsavtale kunne tinglyses elektronisk.
Mot en slik forståelse kan vises til at fin.avtl. § 61 (1) annet punktum viser til
”kausjonsavtalen”. Kausjonsavtalen skal inneholde opplysninger om blant annet
pantesikkerheten, jf. fin.avtl. § 59 (1) bokstav d. På den annen side, kan det argumenteres
med at lovgivers intensjon om å gjøre kausjonisten uttrykkelig oppmerksom på hvilket
ansvar vedkommende påtar seg, er oppfylt ved at et dokument, dvs. kausjonsavtalen,
undertegnes på papir.
Arbeidsgruppen legger til grunn at det kan argumenteres for at pantedokumentet som
brukes i forbindelse med realkausjon kan inngås og tinglyses elektronisk selv om det er et
krav at selve panteavtalen må inngås på papir. Da det er en større risiko for innsigelser fra
kausjonister i forhold til kausjonsansvarets gyldighet enn alminnelige kredittengasjementer,
anbefaler arbeidsgruppen at bankene sørger for å innhente kausjonistens fysiske signatur
også på pantedokumentene.
Oppsummering:
Arbeidsgruppen anbefaler at kausjonistens fysiske signatur innhentes også på
pantedokumentet.

b) Pantsettelseserklæringen ved realkausjon og pant for
kausjonsansvar
Næringens mønsteravtale for realkausjon omfatter også pantsettelseserklæringen.
Realkausjonsavtalen følger reglene for kausjon og må således undertegnes på papir.
Ved pant for et personlig kausjonsansvar, vil det benyttes en selvstendig
pantsettelseserklæring. På samme måte som at det kan argumenteres for at selve
pantedokumentet kan inngås elektronisk, kan det argumenteres for at
pantsettelseserklæringen kan innhentes elektronisk. Da det foreligger en viss usikkerhet og
risikoen for innsigelser fra kausjonister er stor, anbefaler imidlertid arbeidsgruppen at også
pantsettelseserklæringen innhentes på papir.
Oppsummering:
Arbeidsgruppen anbefaler at kausjonistens fysiske signatur innhentes på
pantsettelseserklæringen.

c) Kan annen dokumentasjon tilknyttet kausjonsavtalen
fremlegges og signeres elektronisk?
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I forbindelse med inngåelse av en kausjonsavtale ev. realkausjonsavtale, er banken pålagt å
sende ut en mengde dokumentasjon som:
-

Orienteringen om kausjon
Kopi av gjeldsbrev (kredittavtale)
Kopi av tilsagnsbrev
Frarådingsbrev

Hvorvidt slik dokumentasjon kan sendes ut elektronisk, avhenger av om de kan anses som en
del av kausjonsavtalen og dermed omfattes av skriftlighetskravet.
Orienteringen om kausjon og kopi av gjeldsbrev (kredittavtale) er gjort til en del av
kausjonsavtalen i medhold av fin.avtl § 61 (2). Av ”Avtale om realkausjon” fremgår at
”Forhåndsopplysningene” regnes som en del av kausjonsavtalen. Disse er definert som den
utfylte kredittavtalen (kopi) samt orienteringen om kausjon.
Når det gjelder kopi av tilsagnsbrev, antas at det i dag er noe ulik praksis for å innhente
kausjonistens underskrift på disse. Tilsagnsbrevet kan inneholde vilkår som ikke fremgår av
kredittavtalen og som kausjonisten således skal informeres om.
Dersom banken har plikt til å fraråde kausjonisten å påta seg kausjonsansvaret, skal
frarådingen skje skriftlig og så vidt mulig muntlig, jf. fin.avtl. § 60 (2). Dersom kausjonisten på
tross av frarådingen velger å påta seg kausjonsansvaret, skal kausjonisten ”ved signatur
bekrefte at han er kjent med at kredittgiveren skriftlig og muntlig har frarådet ham å stille
kausjon”. Dette kan løses ved å innhente kausjonistens signatur på frarådingsbrevet. Da
dette kravet fremgår av en annen bestemmelse enn § 61, kan det argumenteres for at det
ikke er noe krav om fysisk signatur på dette dokumentet. På den annen side må man regne
med å bli møtt med at sammenhengen i regelverket knyttet til kausjoner tilsier at også
denne signaturen innhentes på papir. Da det i disse tilfellene må kunne forventes en enda
større risiko for at kausjonsansvaret blir reelt, anbefales at bankene sørger for å innhente
kausjonistens fysiske signatur også på dette dokumentet.
Oppsummering:
Det anbefales at all tilleggsdokumentasjon knyttet til kausjon foreligger skriftlig og at
signaturen innhentes som en fysisk signatur der det foreligger et signeringskrav.

6.4.2 Kan kausjonistens signatur innhentes på flere dokumenter samtidig?
Det fremgår av fremstillingen ovenfor at kausjonistens signatur skal innhentes på en rekke
dokumenter. Arbeidsgruppen antar det er anledning til å samle dette til en felles signatur.
En forutsetning er imidlertid at samtlige dokumenter foreligger på papir og at det klart
fremgår hva det er kausjonisten signerer på.
Oppsummering:
Arbeidsgruppen antar signaturkravet knyttet til ulike dokumenter kan oppfylles ved en felles
signatur.
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7. Angrerett
Reglene om angrerett ved kredittavtaler følger av finansavtaleloven og gjelder for alle
kredittavtaler, uavhengig av om de er inngått på papir, elektronisk, i eller utenfor bankens
lokaler, jf. fin.avtl. § 51b og angrerettloven § 22g.
Fin. avtl. § 51b gir forbrukerkunden 14 dagers ubetinget angrerett med unntak av
fastrentelån over kr. 700 000. Angreretten omfatter også eventuelle avtaler om varer eller
tjenester kreditten var ment å dekke. Angrerettbestemmelsene er ikke til hinder for
inngåelse av en elektronisk kredittavtale forutsatt at formkrav mv. er fulgt. Se nærmere kap.
4 og 5.
Konsekvensen av at angreretten benyttes, er at kunden skal betale tilbake kreditten med
tillegg av renter og eventuelle offentlige gebyrer som banken ikke kan få tilbake. Bankens
gebyrer slipper kunden å dekke. Bankens risiko knyttet til utbetaling av kreditten før utløpet
av angrefristen er derved ikke så stor.
Finansavtalelovens angrerettbestemmelser gjelder ikke for kausjonsavtaler. Her gjelder
angrerettlovens bestemmelser slik at kausjonisten bare har en angrerett dersom avtalen er
inngått ved ”fjernsalg”, jf. angrerettloven § 22 a. Bestemmelsen gjelder både ved kausjon til
sikkerhet for lån til forbruker og forbrukerkausjon for næringsgjeld. Det er ikke angrerett ved
kausjon stilt i næringsvirksomhet. Møter kausjonisten personlig i banken og signerer
kausjonsavtalen der, har kausjonisten ingen angrerett. Dersom banken velger å sende
kausjonsdokumentene til kausjonisten pr. post, vil reglene om angrerett gjelde. Elektronisk
avtaleinngåelse over internett regnes som fjernsalg i henhold til angrerettsloven § 6 (1)
bokstav a og b. Pr i dag er det ikke anledning til å inngå en kausjonsavtale i forbrukerforhold
elektronisk, jf. Pkt. 6.4. Overgang til elektronisk avtaleinngåelse vil derfor ikke medføre noen
realitetsendring på dette punktet.
Dersom det senere åpnes for elektroniske kausjonsavtaler, vil reglene om angrerett ved
fjernsalg gjelde. Dette må da eventuelt hensyntas i en elektronisk prosess.
Dersom kausjonsavtalen er inngått utenfor bankens lokaler, enten ved at den er sendt til
kausjonisten i posten, eller (en gang i fremtiden) er inngått elektronisk, har
forbrukerkausjonisten 14 dagers angrerett, jf. angrerettloven § 22a. Dette medfører at
utbetaling først kan skje 14 dager etter avtaleinngåelsen, dersom banken vil sikre seg mot at
angreretten gjøres gjeldende. At kausjonisten gjør angreretten gjeldende, gir ikke banken
noen oppsigelsesrett i forhold til lånet, jf. fin.avtl. § 52. Dette gir banken en betydelig økt
risiko. Bankene bør derfor ved kausjon vurdere å vente med utbetaling inntil fristen for
kausjonisten til å gjøre angrerett gjeldende er ute. Dette gjelder imidlertid også dersom
kausjonen og/eller kredittavtalen inngås på papir. En ren elektronisk prosess antas imidlertid
å øke forventningene om en raskere utbetaling og således aktualisere spørsmålet.
I angrerettsloven § 22b er det gjort unntak for den angrerett en har etter angrerettloven – i
praksis kausjonsavtaler - for ”kreditt som er sikret med pant i fast eiendom”. Bestemmelsen
er en implementering av EU Direktiv 2002/65/EF(fjernsalgdirektivet).
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Forbrukerkredittdirektivet har i art. 2 nr. 2 tilsvarende begrensning. Ved implementeringen
av forbrukerkredittdirektivet i finansavtaleloven valgte man imidlertid å likestille usikrede og
pantesikrede lån slik at det for selve kredittavtalen er angrerett enten lånet er pantesikret
eller ikke.
Det er ikke avklart hvorvidt en realkausjonist har angrerett.
Spørsmålet ble vurdert av EF-domstolen i sak C-45/96 (Dietzinger-saken). Sønnen hadde
avgitt kausjon til sikkerhet for en kassekreditt tilhørende farens entreprenørfirma.
Kausjonsavtalen ble undertegnet i et møte i foreldrenes hjem der en representant for
banken var til stede. Sønnen ble ikke opplyst om angreretten, og bestred av denne grunn i
ettertid kausjonsansvaret. EF domstolen konkluderte med at sønnen ikke hadde angrerett
fordi kausjonen var stilt til sikkerhet for næringsgjeld.
Avgjørelsen kan også tolkes slik at spørsmålet om kausjonistens angrerett må avgjøres ut fra
om det foreligger en angrerett for kredittavtalen.
I norsk rett vurderes kausjonsavtalen som en frittstående avtale. Videre er formålet bak
reglene om angrerett å beskytte forbrukeren i de tilfeller der avtaler inngås på en måte som
gir et økt behov for betenkningstid. En forbruker som kausjonerer må antas å ha samme
behov for beskyttelse uavhengig av om låntaker selv har angrerett.
Noen klar konklusjon er det imidlertid ikke mulig å trekke på dette punktet, og det er
usikkert hvor stor vekt man skal legge på EF domstolens uttalelse, jf. også Hagstrøm i Jussens
venner 2/2003 s.55 og 56.
Da det pr. i dag ikke foreligger noen avklaring på om bestemmelsens virkeområde også
omfatter lån sikret med realkausjon, har arbeidsgruppen forstått det slik at bankene av
forsiktighetshensyn legger til grunn at kausjonisten alltid har angrerett der kausjonsavtalen
inngås utenfor bankens lokaler.
Dersom det senere åpnes for elektronisk signert kausjonsavtale, anbefaler arbeidsgruppen
at bestemmelsens virkeområde presiseres.
Angrerettloven stiller krav om at opplysninger og avtalevilkår skal formidles på varig
medium, jf. angrerettloven § 9a jf. § 22a.
Oppsummering:
1. Finansavtaleloven inneholder en generell angrerett for kredittavtaler.
2. Angreretten gjelder ikke for fastrenteavtaler på mer enn Kr. 700 000.
3. Finansavtalelovens angrerettregler gjelder ikke for kausjonsavtaler.
4. For kausjonsavtaler foreligger en angrerett etter angrerettloven. Denne angreretten
gjelder bare ved fjernsalg. Elektronisk avtaleinngåelse regnes som fjernsalg og
angrerettloven vil komme til anvendelse dersom det åpnes for å inngå
kausjonsavtaler elektronisk.
5. Det er usikkert om angrerettlovens regler gjelder for lån sikret ved realkausjon.
Arbeidsgruppen anbefaler at dette søkes avklart.
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8 Ugyldighet
8.1

Generelt om ugyldighet

Med ugyldighet menes at en tilsynelatende bindende inngått avtale helt eller delvis må
settes til side som uvirksom. Ugyldighet kan begrunnes i mangler ved en av avtalepartene
(habilitetsmangler), mangler ved tilblivelsen av avtalen (tilblivelsesmangler) eller mangler
ved innholdet (innholdsmangler). Ugyldighet kan påberopes av begge parter, men i denne
rapporten vil bare de tilfeller hvor kunden påberoper seg ugyldighet bli behandlet.
Tema her er om innføring av elektroniske kredittavtaler medfører en annen eller økt risiko
for at kunden kan hevde at avtalen er ugyldig.
Ved elektroniske kredittavtaler inngås avtalen uten at partene møtes eller at kredittgiver har
noen fysisk kontakt med kunden. Det er også en nær sammenheng mellom funksjonaliteten
og sikkerhetsregler i BankID og ugyldighet. Gjennom standardisering og finansavtalelovens
strenge krav til opplysninger forut for avtalen, er imidlertid risikoen for ugyldighet på grunn
av tilblivelses- og innholdsmangler betydelig redusert.
Tradisjonelt har det vært påberopt ugyldighet i større utstrekning ved kausjonsavtaler enn
ved kredittavtaler, særlig at det hefter mangler ved tilblivelsen. Dersom det åpnes for å
inngå kausjonsavtaler elektronisk, se pkt.6.4, vil det være en tilsvarende økt risiko for
ugyldighet ved elektronisk inngåtte kausjonsavtaler.
8.2 Habilitetsmangler
8.2.1. Generelt om habilitetsmangler
De vanligste habilitetsmangler er at kunden er under vergemål, sinnssyk eller høygradige
åndssvak (primært dement).
Under vergemål er personer under 18 år (mindreårige) og personer over 18 år som er satt
under vergemål, herunder personer som helt eller delvis er fratatt sin rettslige handleevne,
jf. vergemålsloven § 2 og kapittel 4.
Hovedregelen er at mindreårige ikke har adgang til å påta seg gjeldsansvar, jf.
vergemålsloven § 9. Tilsvarende gjelder for voksne personer (over 18 år) som helt er fratatt
sin rettslige handleevne, jf. vergemålsloven kapittel 4.
Selv om en person er satt under vergemål, er utgangspunktet at vedkommende beholder sin
rettslige handleevne. Vergemålet skal heller ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig, jf.
vergemålsloven § 21. En person som er satt under vergemål og delvis er fratatt sin rettslige
handleevne, kan således fortsatt ha rettslig adgang til å inngå en kredittavtale. Det anbefales
at det ikke innvilges kreditt til personer under vergemål ved elektroniske avtaler, uansett om
en person er fratatt rettslig handleevne eller ikke.
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Dersom det oppnevnes verge for en person, skal det registreres i Folkeregisteret hvem som
er verge, jf. vergemålsloven § 25. Dersom vedkommende helt eller delvis blir fratatt den
rettslige handleevnen, skal det også registreres i Grunnboken og eventuelt Løsøreregisteret
dersom vedkommende eier fast eiendom eller andre registrerte eiendeler, jf.
vergemålsloven § 77.
Det er sannsynlig at bankene ikke vil få opplyst om en person er satt under vergemål ved
automatisert kontroll av sine kunderegistre mot Folkeregisteret. Arbeidsgruppen anbefaler
at Finans Norge arbeider for at dette blir mulig. Det fremgår av vergemålsloven § 65 at den
omstendighet at en person er satt under vergemål ikke er underlagt taushetsplikt.
Arbeidsgruppen legger på denne bakgrunn til grunn at bankene ved en henvendelse til
vergemålsmyndigheten (Fylkesmannen) kan få opplyst om en person er under vergemål.
Dette vil imidlertid hindre en elektronisk avtaleprosess.
Dersom bankene får opplyst av kunden, vergen eller andre at kunden er satt under
vergemål, må dette registreres i bankens systemer. Arbeidsgruppen antar at det også er
mulig å registrere dette på en slik måte i bankens systemer at det fanges opp i en eventuell
elektronisk kredittprosess. Dette forutsetter imidlertid at banken har fått melding om dette.
Registrering av at kunden er fratatt sin rettslige handleevne med den virkning at
vedkommende ikke kan råde over fast eiendom eller andre registrerte eiendeler vil være en
tinglysingshindring. Arbeidsgruppen legger til grunn at Kartverket og Løsøreregisteret vil
nekte tinglysing av eget tiltak i disse tilfellene.
Arbeidsgruppen er også kjent med at en del banker i praksis utbetaler lånet før
pantesikkerheten er tinglyst. I så fall anbefales at bankene har systemer med en
automatisert kontroll mot realregistrene som fanger opp en slik anmerkning i en elektronisk
prosess. I motsatt fall vil dette representere en risiko.
En avtale inngått av en sinnssyk eller høygradig åndssvak/mentalt svekket blir i henhold til
ulovfestede regler ugyldig dersom vedkommende har en alvorlig sinnslidelse eller mental
svekkelse og disposisjonen er påvirket av denne tilstanden. Hvorvidt vedkommende er satt
under vergemål har ikke betydning i denne sammenheng. Avtalen kan likevel settes til side
som ugyldig dersom betingelsene for dette er oppfylt.

8.2.2. Særlig om bruk av BankID til identifisering og signering
Ved bruk av BankID til identifisering og inngåelse av kredittavtalen, vil eventuelle
habilitetsmangler til å inngå kredittavtalen henge nøye sammen med adgangen til å utstede
BankID til personer under vergemål.
Det følger av «Regler om BankID» pkt. 2.4 at Bank ID ikke kan utstedes til personer som er
under 15 år, Se nærmere kap.3 om BankID. Det innebærer at bankene må legge inn
begrensninger i sine systemer slik at personer mellom 15 og 18 år som har BankID ikke kan
inngå kredittavtaler elektronisk.
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Det er videre satt et forbud mot å utstede Bank ID til personer som er helt eller delvis er
fratatt sin rettslige handleevne. Jf. regler om BankID pkt. 2.4 siste ledd. Denne regel vil
redusere risikoen for at personer kan påberope seg ugyldighet på grunn av umyndighet, men
ikke fullt ut eliminere denne risikoen.
Arbeidsgruppen antar at den som er oppnevnt som verge i praksis vil sørge for å tilbakekalle
eventuelle avtaler om BankID. Arbeidsgruppen anbefaler at bankene i sine rutiner legger opp
til å avklare dette i forbindelse med at verger tar kontakt for å få opplysninger om den som
er satt under vergemåls engasjementer. Dette hindrer imidlertid ikke den som er satt under
vergemål å ta kontakt med en annen bank og få utstedt et nytt BankID.
Banken kan tilbakekalle og inndra brikke o.l. når banken er blitt kjent med at vilkårene for å
utstede BankID ikke lenger er til stede, typisk at kunden er fratatt sin rettslige handleevne
eller er blitt sinnsyk eller dement, jf. Regler om BankID pkt. 12 (4). Men bruk av denne
muligheten er avhengig at banken blir informert om tilstanden hos kunden.
Oppsummering:
1. En kredittavtale med en person under 18 år er ugyldig. Bankene må ha systemer som
utelukker personer med BankID som er under 18 år å inngå en kredittavtale.
2. Det anbefales at bankene ikke åpner for elektronisk inngåelse av kredittavtaler for
personer som er satt under vergemål, uavhengig av om de har sin rettslige
handleevne helt eller delvis i behold.
3. Det anbefales at bankene, i den utstrekning det er mulig, utvikler systemer som
fanger opp og registrerer om kundene settes under vergemål og fratas sin rettslige
handleevne.
4. Det antas at det som følge av manglende fysisk kontakt mellom partene å foreligge
en noe høyere risiko for ugyldighet på grunn av habilitetsmangler ved elektroniske
avtaler enn avtaler som inngås ved et fysisk møte.
8.3 Tilblivelsesmangler
8.3.1. Generelt om tilblivelsesmangler
Avtalelovens kap. 3 inneholder bestemmelser om forhold rundt inngåelsen av en avtale som
fører til ugyldighet. Ved avtaler inngått ved et fysisk møte, vil mange tilblivelsesmangler
kunne oppdages, mens det ikke nødvendigvis er like lett ved en elektronisk avtaleinngåelse.
De groveste tilblivelsesmangler er vold og tvang som alvorlige trusler, ran, vold i
familieforhold eller torpedovirksomhet, jf. avtaleloven §§ 28-29. Det er eksempler på
ugyldighet som følge av tvang ved uttak av penger (BKN-2002-013). Slik tvang kan også
tenkes ved låneopptak. Her vil også beløpene gjennomgående være høyere enn ved
minibankuttak og således representere en større økonomisk risiko for banken.
Dersom det foreligger grov vold eller tvang er konsekvensen ugyldighet uavhengig av
bankens kunnskap om forholdet. Elektroniske avtaler som inngås på andre steder enn i
banklokalet og med rask utbetaling av lånet, kan øke risikoen for denne type ugyldige
avtaler.
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Ved mindre alvorlige tilfeller av tilblivelsesmangler kan avtalen bli ugyldig dersom banken
kjente eller burde kjenne til omstendighetene. Eksempler på slike forhold er: Sykdom, rus,
uerfarenhet, svekket mental helse hos kredittkunden mv., og press, utnyttelse,
avhengighetsforhold etc. som utnyttelse i familieforhold eller pågående selger av risikofylte
investeringer.
Det antas at risikoen for ugyldighet vil være størst der kredittbeløpet er gått til et ufornuftig
formål og/eller det foreligger en form for kobling mellom kredittyter og selger.
Med en elektronisk saksbehandling vil det være vanskeligere å oppdage eller unngå denne
type forhold i avtalesituasjonen. Det kan reises spørsmål ved om den omstendighet at
avtalen inngås elektronisk, uten noe personlig møte mellom banken og kunden, endrer
vurderingen av når det foreligger aktsom god tro hos banken. Dersom det kan legges til
grunn at banken ville ha oppdaget ugyldighetsgrunnen ved et fysisk møte, antar
arbeidsgruppen at bankene må være forberedt på å bære denne tilleggsrisikoen ved
elektroniske avtaler. Tilsvarende antas å gjelde dersom det åpnes for å inngå kausjonsavtaler
elektronisk. I forhold til kausjoner antas også risikoen for å bli møtt med påstand om
ugyldighet å øke. Se også pkt. 6.4.

8.3.2. Nærmere om falsk eller forfalskning
Dersom det foreligger falsk (dvs. avtalen er inngått av en annen) eller forfalsking (annet
innhold), vil det ikke binde den som er utsatt for falsk eller forfalskning. Det må legges til
grunn at de fremste tiltak mot falsk eller forfalskninger ligger i de systemer som er innebygd
i BankID. Se nærmere pkt. 3.5 om misbruk av BankID.
For panteretter som skal tinglyses er det et krav i tinglysingsloven § 17 at det skal bekreftes
av to vitner. Formålet er å redusere antallet falske pantedokumenter. Prøveforskriften
inneholder ikke et krav om vitnepåtegning. Røsæg-utvalget foreslår en lignende ordning med
bekreftelse av pantsettelsen overfor Statens Kartverk, men det er uvisst om denne løsningen
vil bli vedtatt ved endring av tinglysingsloven. Finans Norge har i sin høringsuttalelse tatt til
orde for at det ikke skal være et krav om vitnepåtegning.
Oppsummering:
1. Arbeidsgruppen anser risikoen for ugyldighet på grunn av tilblivelsesmangler som
noe høyere for elektroniske kredittavtaler enn avtaler som inngås ved et fysisk møte.
2. Obligatoriske krav til forhåndsinformasjon, fraråding og standardiserte kredittavtaler,
minsker risikoen for at kunden får mangelfulle opplysninger.
3. Risikoen for ugyldighet øker dersom kreditten kobles sammen med andre avtaler.
4. Arbeidsgruppen anbefaler at det vurderes særlige tiltak for å unngå påstander om
ugyldighet dersom det åpnes for elektroniske avtaler om kausjoner og realkausjoner.
5. Risikoen for ugyldighet som følge av falsk eller forfalskning endrer seg ved en
elektronisk kredittavtale og vil for avtaler inngått med BankID henge nøye sammen
med de sikkerhetssystemer som ligger innebygget i BankID.
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8.4 Innholdsmangler
En viktig gruppe mangler som kan føre til ugyldighet retter seg mot selve innholdet av
avtalen. Eksempler på dette er at avtalen er i strid med ærbarhet (alminnelig moral) eller
lov. En gruppe avtaler som lett kan rammes er finansiering av spill, jf. straffelovens
ikrafttredelseslov § 12. Videre kan avtaler bli ugyldige fordi de er i strid med ufravikelig
lovgivning, jf. fin.avtl. kap. 3 og 4. Et viktig tiltak for å unngå ugyldighet ved elektroniske
kredittavtaler, vil være å følge de råd og tiltak som er gitt i kap. 4, 5 og 6 i rapporten.
Den viktigste regel for øvrig om innholdsmangler er avtaleloven § 36 som kan sette urimelige
avtaler til side som helt eller delvis ugyldige. Ved urimelighetsvurderingen skal det tas
hensyn til en rekke forhold, blant annet avtalens innhold, partenes stilling, forholdene ved
avtalens inngåelse, senere inntrådte forhold og omstendighetene forøvrig.
Oppsummering:
Arbeidsgruppen antar at det ved bruk av standardiserte løsninger, vil være liten risiko for
ugyldighet som følge av innholdsmangler. Risikoen antas heller ikke å øke vesentlig som
følge av en elektronisk saksbehandling.

64

9 Gjenopplåning
En kredittkunde kan gjenopplåne en tom panterett eller en panterett det er ledig kapasitet
på. Dette gjelder både tradisjonelt tinglyste panteretter og elektronisk tinglyste panteretter.
Gjenopplåning kan foretas ved en elektronisk prosess. En elektronisk prosess forutsetter
imidlertid at systemene er i stand til å fange opp og håndtere eventuelle begrensninger i
adgangen til gjenopplåning av en konkret panterett. Disse begrensingene gjelder også i
forhold til en tradisjonell prosess, men krever muligens andre løsninger.
Det er ikke adgang til gjenopplåning i følgende tilfeller:
1) Avgitt restgjeldsoppgave eller annen avtalefestet begrensing eller hinder for
gjenopplåning,
2) Registrert utlegg,
3) Gjenopplåning vil være i strid med lojalitet i forhold til etterstående panthaver, jf. Rt1994-775 (Yousuf- dommen).
4) Gjenopplåning krever samtykke fra kausjonist.
Kausjon i forbrukerforhold kan bare stilles for et bestemt mellomværende, jf. fin.avtl. § 59
(1) bokstav b. Ved realkausjon fra forbruker, vil en gjenopplåning med sikkerhet i
realkausjonen, betraktes som et nytt kredittforhold som vil kreve en ny kausjonsavtale. Da
en kausjonsavtale bare kan inngås på papir, vil en elektronisk kredittprosess ikke kunne
gjennomføres i forhold til kausjonisten.
Selv om gjenopplåningen ikke forutsettes sikret med en allerede eksisterende kausjon, kan
den omstendighet at banken tillater opplåning sikret med pant som også skal sikre en kreditt
som i tillegg er sikret med kausjon, kreve samtykke fra kausjonisten. Hvorvidt et slikt
samtykke kan innhentes elektronisk kan diskuteres. Dersom banken mener at den ikke har
noen plikt til å orientere kausjonisten eller innhente kausjonistens samtykke, men likevel
velger å gjøre det av forsiktighetshensyn, kan det argumenteres med at en elektronisk
orientering og eventuelt samtykke er tilstrekkelig. Dersom banken har plikt til å orientere
kausjonisten, antar arbeidsgruppen at kravet til fysisk papir i fin.avtl. § 61 gjelder. Da risikoen
knyttet til innsigelser fra kausjonister er høy, anbefaler arbeidsgruppen at bankene, så lenge
det foreligger et krav om at en kausjonsavtale med tilhørende dokumentasjon skal foreligge i
fysisk papirform, benytter papir i all korrespondanse med kausjonister.
Oppsummering:
1. Gjenopplåning av eksisterende panteretter kan foretas ved en elektronisk
avtaleprosess.
2. Gjenopplåning ved elektronisk prosess krever systemer som er i stand til å fange opp
de tilfeller gjenopplåning ikke kan foretas, eventuelt gjenopplåning krever samtykke
fra tredjemann.
3. Der kausjonist må/bør informeres og eventuelt samtykke innhentes, anbefales inntil
videre at kommunikasjon foregår på papir.
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10 Utbetaling
Utbetaling kan enten skje etter anmodning eller til et avtalt tidspunkt. En elektronisk
avtaleprosess medfører ikke noen rettslige endringer i dette.
En elektronisk avtaleprosess kan imidlertid skape en forventning om at utbetaling skal skje
raskere enn gjennom en manuell prosess. Det må også antas at det kan være en forventning
om at systemet er tilgjengelig hele døgnet og alle dager i året.
Det finnes ikke bestemmelser som eksplisitt hindrer banken fra å utbetale kreditten
umiddelbart etter avtaleinngåelse. Den enkelte bank står som utgangspunkt fritt til å velge
hvor raskt og hvordan utbetaling skal skje, vurdert opp mot bankens risiko, herunder
angrerettreglene, jf. Kap.7, ugyldighet som følge av press, ran etc. jf. pkt. 8.3 og de føringer
som til enhver tid legges for bankens kredittgivning fra Finanstilsynet, Forbrukermyndigheter
og andre. Se også nærmere om hensyn mot elektroniske kredittavtaler under Kap. 1 i
innledningen. Arbeidsgruppen antar videre at det ved rask utbetaling av lånet kan medføre
at antall krav etter fin.avtl. § 54b øker.
Bankens risiko for slike innsigelser kan reduseres ved at det legges inn begrensinger i
adgangen til umiddelbar utbetaling av kreditten. Det kan tenkes generelle forsinkelser i
utbetaling av kreditten, forsinkelser for kreditter over et visst beløp, utenfor vanlig
åpningstid, ut fra type lån, for kunder med lav kredittverdighet etc.
Oppsummering:
1. Banken står som utgangspunkt fritt til å avtale utbetalingstidspunkt med kunden.
2. Banken må foreta en risikovurdering av når utbetaling kan foretas der
angrerettregler, ugyldighet som følge av press og ran, risiko for krav etter fin.avtl. §
54b og pålegg fra Finanstilsynet og forbrukermyndigheter må vurderes.
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11 Forvaltning
11.1. Bankens plikt til oppbevaring (arkivering)
Under dette punktet behandles en del praktiske forhold ved bankens løpende forvaltning av
den elektroniske kredittavtalen.
11.1

Bankens plikt til oppbevaring (arkivering)

Bankens plikt til å oppbevare kredittavtalen og opplysninger knyttet til denne kan oppfylles
ved elektronisk lagring. Dette gjelder blant annet for å oppfylle følgende behov og
forpliktelser:
1. Løpende administrasjon av kreditten.
2. Bankens behov for informasjon og dokumentasjon (bevis) i kredittens løpetid i
forbindelse med klagesaker, tvister, inndrivelse og lignende.
3. Krav på innsyn fra tredjemann i forbindelse med separasjon/skilsmisse, dødsfall,
kausjonister og lignende.
4. Krav på innsyn fra kontrollinstanser som namsmenn, skatteetat, politi, m.fl.
5. Bokføringslovens krav til oppbevaring
6. Hvitvaskingslovens krav til oppbevaring
7. Dokumentasjon for tilsynsmyndigheter.
Opplysninger og dokumentasjon knyttet til bankens kredittavtaler er regnskapsopplysninger.
Krav til oppbevaring av regnskapsopplysninger følger hovedsakelig av bokføringsloven § 13.
Avhengig av hva slags materiell det er, pålegger loven en oppbevaringstid på 10 år/3år og 6
mnd, regnet fra regnskapsårets slutt etter at kreditten er innfridd. I forhold til ekredittdokumentasjon vil dette kunne bety forskjellig oppbevaringstid for ulike opplysninger
og dokumentasjon som ligger i kredittsystemer eller depotsystemer. I praksis kan dette
gjennomføres som automatisk oppbevaring og sletting i henhold til frister som settes av
banken.
Av hvitvaskingsloven § 8 fremgår at banken skal oppbevare kopi av informasjon som er brukt
i forbindelse med identitetskontroll i 5 år etter at kundeforholdet er opphørt. Hvis banken
har foretatt nærmere undersøkelser av mistenkelige transaksjoner, skal opplysningene
oppbevares i 5 år etter transaksjonen, jf. § 7.
Banken har ingen plikt til å oppbevare kredittavtalen på vegne av kunden eller tilby
lagringssystemer kunden har adgang til. På samme måte som at kunden selv må sørge for
oppbevaring og lagring av en fysisk signert avtale, må kunden sørge for oppbevaring av en
elektronisk signert avtale. Det anbefales imidlertid at banken legger til rette for en løsning i
kundens nettbank eller andre steder der kunden kan finne igjen sine inngåtte avtaler. Se
nærmere pkt. 3.3.
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Oppsummering:
1. Det gjelder de samme krav til oppbevaring/arkivering av
opplysninger/dokumentasjon ved elektronisk prosess, som i en papirbasert prosess.
2. De ulike kravene til oppbevaring kan oppfylles ved elektronisk lagring.
3. Banken har ingen plikt til å tilby en arkiveringsløsning som er tilgjengelig for kunden.

11.2. Krav til søkbarhet og gjenfinning
En side ved bankens oppbevaringsplikt, er at opplysninger og dokumenter må være lagret på
en slik måte at de er mulig å finne igjen. Bokføringsloven med forskrifter stiller spesifikke
krav til søkbarhet. I tillegg vil det også være i bankens interesse at man kan finne igjen
opplysningene. Hvordan dette konkret skal gjøres, vil avhenge av de systemer som brukes.
Kravet kan oppfylles elektronisk, og det antas at dette mer effektivt kan oppfylles elektronisk
enn ved et papirbasert system. Arbeidsgruppen går ikke nærmere inn på dette.
11.3. Sletting
Når det ikke lenger er nødvendig å oppbevare opplysningene ut fra det opprinnelige
innsamlingsformålet, har banken plikt til å slette opplysningene/dokumentene, jf.
personopplysningsloven (pol) § 28 jf. § 11.
Personopplysningsloven gjelder bare opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en
fysisk person, jf. pol § 2 nr 1. Kravet til sletting gjelder dermed kun personkunder og
enkeltpersonforetak - ikke juridiske personer, for eksempel aksjeselskaper.
Dersom annen lovgivning inneholder særlige krav til oppbevaring av personopplysninger, vil
slike spesialregler gå foran slettereglene i personopplysningsloven, jf. pol. § 5 og bankenes
konsesjon til behandling av personopplysninger. Av særlig betydning her er bokføringsloven
og hvitvaskingsloven, samt regler som mer indirekte innebærer at banken må oppbevare
opplysninger som inneholder personopplysninger for eksempel ligningslov og foreldelseslov.
Det er viktig her å merke seg at selv om banken har en plikt til å oppbevare opplysningene
etter eksempelvis bokføringsloven, kan ikke opplysningene benyttes til andre formål,
eksempelvis i forbindelse med en ny kredittvurdering uten kundens samtykke. Dette betyr at
tilgangen til opplysningene må begrenses tilsvarende. Når også oppbevaringsplikten etter
særlovgivningen er opphørt, har banken en plikt til å slette opplysningene fra sine systemer.
Tilsvarende vil banken fortsatt kunne oppbevare opplysningene etter at det opprinnelige
formålet med behandlingen er opphørt dersom opplysningene skal benyttes til et annet
formål. Det er en forutsetning at det nye formålet ikke er uforenlig med det opprinnelige. I
så fall er det nødvendig med kundens samtykke, jf. pol. § 11. Også i slike tilfeller, kan det
være nødvendig å begrense tilgangen til opplysninger ut fra hvilket formål opplysningene
kan benyttes til, jf. ovenfor. Bankenes systemer for automatisert innhenting av informasjon
om kunden fra bankens systemer må ta hensyn til disse begrensningene.
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Oppsummering:
1. Banken har plikt til å slette personopplysninger når banken ikke lenger har et saklig
begrunnet formål til å oppbevare dem.
2. Opplysninger innhentet i en kredittsak, kan ikke benyttes til senere
kredittvurderinger uten kundens samtykke.
3. At opplysninger kan oppbevares for å oppfylle bankens plikt til dokumentasjon i
relasjon til eksempelvis offentlige myndigheter gir ikke i seg selv adgang til å benytte
opplysningene til andre formål. Dette stiller krav til bankens elektroniske
saksbehandlingssystemer.
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12 Endring
En kredittavtale kan endres dersom partene er enige om det. I så fall gjelder reglene om
opplysningsplikt forut for avtaleinngåelsen (fin.avtl. § 46a og krav til avtalens form og
innhold (fin.avtl. § 48) tilsvarende så langt de passer, jf. fin.avtl. § 49.
I forbrukerforhold, kan ikke banken forbeholde seg retten til ensidig å endre kredittvilkårene
til kundens skade. Unntatt fra dette er renteendringer, gebyrer og andre kredittkostnader.
Utenfor forbrukerforhold kan banken i kredittavtalen forbeholde seg rett til ensidig å foreta
endringer.
12.1. Renteendring
I forbrukerforhold, kan banken ensidig endre renten med normalt seks ukers varsel regnet
fra varselet er sendt, jf. fin.avtl. §50 (3). Endringsadgangen er også beskrevet i bankenes
standardavtaler for forbruker. For næringsdrivende, gjelder ingen 6 ukers frist og endring
kan gjennomføres når varsel er sendt.
For rentenedsettelser eller andre endringer til kundens gunst, skal det også sendes varsel før
endring settes i verk, men det er ingen krav til frist før endringen kan settes i verk.
Varsel kan sendes elektronisk dersom vilkårene for elektronisk kommunikasjon er oppfylt, se
nærmere pkt. 2.3. Arbeidsgruppen anbefaler at det tas inn et vilkår om elektronisk
kommunikasjon i elektronisk inngåtte kredittavtaler. Bankene kan på avtaletidspunktet sette
som krav til en elektronisk kredittavtale at kunden aksepterer elektronisk kommunikasjon i
forbindelse med kreditten.
Oppsummering:
1. Varsel om renteendring kan sendes elektronisk dersom vilkårene for elektronisk
kommunikasjon er oppfylt.
2. Arbeidsgruppen anbefaler at det tas inn et vilkår om elektronisk kommunikasjon i
elektronisk inngåtte kredittavtaler.

12.2

Andre mindre endringer

I kredittavtalens løpetid kan det være aktuelt med andre endringer av kredittavtalen, for
eksempel terminfritak/overhopp, flytting av forfall, avdragsfrihet og endring av terminbeløp.
For slike endringer gjelder fin.avtl. § 49, 1. ledd i forhold til både forbruker og
næringslivskunder. Det følger av bestemmelsen at hvis partene er enige om å endre
kredittavtalen så gjelder §§ 46 a og 48 tilsvarende ”så langt de passer”. Hvorvidt det må
utferdiges en helt ny kredittavtale eller om det er tilstrekkelig med en forenklet
tilleggsavtale, må avgjøres konkret. Utgangspunktet er at avtalen skal ha det innholdet som
fremgår av § 48, samt at opplysninger om innholdet skal gis på forhånd i medhold av § 46 a.
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Passusen ”så langt det passer” har i næringen vært tolket slik at det ved mindre vesentlige
endringer er tilstrekkelig å gjennomføre en forenklet saksgang ved å sende kunden et brev
hvor endringsvilkårene beskrives. Endringen kan deretter gjennomføres uten kundens
bekreftelse. Ved mer betydningsfulle endringer anbefales at banken også krever at kunden
signerer på det tilsendte varselet. Slik bekreftelse kan også innhentes elektronisk. En slik
fremgangsmåte antas å gi den beste oversikten for kunden og være i samsvar med lovens
formål om å gi kunden best mulig informasjon om sine rettigheter og forpliktelser. Ut over at
slike meldinger kan sendes raskere og mer ressurseffektivt elektronisk, kan ikke
arbeidsgruppen se at en elektronisk avtaleprosess krever endringer i gjeldende praksis.
Det kan også være mulig å se for seg en mer hel-automatisert prosess ved mindre endringer.
Kunden kan eksempelvis søke om en kortere avdragsutsettelse elektronisk i nettbanken.
Banken kan behandle søknaden elektronisk og sende svar i nettbanken. Endringen kan
deretter gjennomføres elektronisk uten noen form for manuell behandling på bankens side.
Muligheten for å få kundens aksept elektronisk ved BankID antas å muliggjøre en mer
fleksibel og effektiv behandling av slike mindre endringer. Dersom det er stilt kausjon som
sikkerhet, kan det være krav til informasjon og aksept fra kausjonisten som hindrer en
automatisert behandling.
Ovenfor næringslivskunder er opplysningsplikten noe mindre omfattende, jf. fin.avtl. § 48, 2.
ledd og det er ikke samme krav til undertegning fra kundens side, jf. fin.avtl. § 48 1. ledd.
Oppsummering:
1. Mindre endringer av kredittavtalen, kan gjennomføres ved en tilleggsavtale og
forenklet kredittbehandling.
2. En søknad om endring kan behandles og gjennomføres elektronisk.
3. Dersom det er stilt kausjon for kreditten, kan det foreligge krav til informasjon og
samtykke fra kausjonisten som hindrer en automatisert behandling.

12.3

Større endringer

Ved mer vesentlige endringer, for eksempel lengre fritak/henstand der opprinnelig
innfrielsesdato forlenges eller at gjeld inkl. renter etter endringen blir større enn beløpet på
opprinnelig kredittavtale, bør det i forhold til forbrukerkunder utferdiges en ny kredittavtale
som oppfyller kravene i fin.avtl. §§ 46 a og 48. I forhold til næringslivskunder, kan man i
større utstrekning benytte seg av tilleggsavtaler der bare de nye vilkårene beskrives. Også
slik dokumentasjon og avtaleinngåelse kan gjøres elektronisk, se nærmere kap. 4 og 5.
12.4

Debitorskifte

Det normale ved endring av låntaker er at det opprettes et helt nytt låneforhold. I noen
tilfeller, som ved samlivsbrudd, dødsfall hos låntaker eller en av låntakerne etc., kan det
være praktisk at låneforholdet videreføres med ny/endret låntaker. En slik endring vil
normalt kreve en ordinær kredittvurdering av den nye låntaker. Det er vanskelig i dag å
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praktisk tenke seg en hel-automatisert saksbehandling i slike tilfeller. En elektronisk
saksbehandling antas imidlertid ikke å by på spesielle rettslige problemer.
12.5

Kreditorskifte

12.5.1. Generelt
Overdragelse av bankens rettigheter og plikter etter kredittavtalen (kreditorskifte) skjer i
praksis oftest ved salg av porteføljen for en virksomhet, en filial eller avdeling. En viktig
gruppe overdragelser er overføring av kredittavtaler fra banker til kredittforetak som
utsteder obligasjoner med fortrinnsrett.
Overdragelse kan også skje i mindre omfang, typisk ved refinansiering av en kredittkunde,
innfrielse av en kausjonist eller overføring av en eller flere kredittavtaler til et foretak som
har til formål å følge opp misligholdte og tapsutsatte kreditter.
En kredittavtale kan overføres til en annen finansinstitusjon uten at det kreves samtykke fra
kredittkunden, jf. fin.avtl. § 45. Den overdragende bank skal gi melding til kunden om
overdragelsen. Meldingen kan sendes elektronisk, dersom vilkårene for elektronisk
kommunikasjon med kunden er oppfylt, se nærmere under pkt. 5.2.
Dersom kredittavtalen skal overdras til en annen kredittgiver enn en finansinstitusjon, kreves
samtykke fra kunden. Kommunikasjon knyttet til dette og eventuelt samtykke fra kunden
kan foregå elektronisk dersom vilkårene for elektronisk kommunikasjon med kunden er
oppfylt, se nærmere under pkt. 5.2.
12.5.2. Overdragelse av negotiable kredittavtaler
Et negotiabelt dokument gir en godtroende erverver den rett som fremkommer av
dokumentet og avskjærer skyldners eventuelle innsigelser etter det underliggende
avtaleforhold. Se nærmere under pkt. 6.2. Ved en overdragelse av negotiable dokumenter er
dokument og rettigheter knyttet sammen slik at overdragelsen må skje ved overlevering slik
at mottaker får dokumentet fysisk i hende. Bruk av negotiable dokumenter er således et
hinder for elektroniske kredittavtaler.
Finansavtaleloven forbyr bruk av negotiable dokumenter i forbrukerforhold, jf. fin. avtl. § 55.
Bakgrunnen er et ønske om å sikre at reglene i fin. avtl. kap 3 også kommer til anvendelse på
forholdet mellom kredittkunden og erververen og sikre at forbrukeren ikke taper
innsigelsene han måtte ha i den opprinnelige kredittavtalen ved overdragelse.
I næringsforhold er det adgang til å bruke negotiable dokumenter. Dersom det er inngått
avtale ved bruk av negotiable dokumenter, og banken ønsker å beholde
negotiabilitetsvirkningene, kan ikke overføringen skje elektronisk.
Oppsummering:
1. Negotiable dokumenter kan ikke overføres elektronisk.
2. I forbrukerforhold er det ikke anledning til å benytte negotiable dokumenter.
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12.5.3. Nedklassifisering av negotiable dokumenter
Kredittavtaler og panteretter som oppfyller kravene til negotiable dokumenter, kan gjøres
om eller «nedklassifiseres» til et enkelt gjeldsbrev ved at kreditor gir avkall på sine
rettigheter etter negotiabiliteten, jf. gbl. § 11. En slik nedklassifisering vil kunne muliggjøre
en elektronisk overdragelse. Selv om ihendehavergjeldsbrev etter gbl. § 12 ikke kan
nedklassifiseres uten medvirkning fra skyldner, er det støtte i forarbeidene til gbl. (utkast til
gjeldsbrevloven (Oslo 1935) side 30-32 og reelle hensyn at alle andre omsetningsgjeldsbrev
kan nedklassifiseres). Innføringen av fin. avtl. § 55 som gir kunden rett til å beholde sine
innsigelser mot opprinnelig kredittgiver tilsier også at nedklassifisering kan finne sted. Selv
om bestemmelsen kan fravikes i næringsforhold, antar arbeidsgruppen at en
nedklassifisering kan skje også her dersom banken ønsker å overdra avtalen elektronisk.
Oppsummering:
Negotiable dokumenter kan nedklassifiseres til ikke negotiable dokumenter dersom man
ønsker å overføre dokumentene til ny kreditor elektronisk.

12.6

Overdragelse av panterett

En panterett, med tilhørende prioritet og rettsvern kan overdras om ikke annet er avtalt, jf.
pantel. § 1-10, 1. ledd. Det er også en sterk presumpsjon for at en panterett overdras
sammen med det underliggende kravet (kredittavtalen) og det skal klare holdepunkter i
overdragelsesavtalen til for en annen løsning.
Det er i utgangspunktet ikke noen formkrav til en slik overdragelse, jf. Skoghøy «Panteloven
med kommentar» side 127 og 128. Det er heller ikke noe i veien for at en slik avtale kan
inngås og oppfylles på en elektronisk måte.
Pantobligasjoner har tradisjonelt vært en viktig gruppe av negotiable dokumenter, jf. gbl. §
11 nr. 3. Det er lagt til rette for overdragelse og frempantsettelse av panteretter ved
overlevering av et negotiabelt dokument eller overlevering og melding for
innløsningspapirer, jf. tinglysingsloven § 22 nr. 2 og panteloven § 2-5. Dersom panterettene
er knyttet til slike dokumenter vil overdragelse ikke kunne gjennomføres elektronisk uten at
negotiabilitetsvirkningen går tapt. Se nærmere pkt. 12.5.2.
Det har vært diskutert om erverver oppnår rettsvern ved melding til pantsetter eller eier av
pantet om overdragelsen, jf. gbl. § 29, eller om det er nødvendig med tinglysing. Skoghøy
«Panteloven med kommentar» side 200 og Falkanger «Tingsretten» side 695 jf. sidene 652653 og 702-705 åpner for begge løsninger, mens andre forfattere har reist mer tvil om
løsningen og hevdet at den sikreste løsning etter panteloven § 2-5 er tinglysing, jf. Lilleholt
«Allmenn formuerett» side 194. Det har vært praksis ved overføringer fra finansinstitusjoner
til kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett å gjennomføre overdragelsen
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med melding til pantsetteren. Det har gitt grunnlag for å avtale og å oppfylle slike
overdragelser på en elektronisk måte.
Dersom meldingen om overføring av panteretten skal få virkning i forhold til tredjeparter,
for eksempel i forbindelse med restgjeldsoppgaver og gjenopplåning, må overdragelsen av
panteretten tinglyses. I dag vil det bli like mange tinglysinger som det er pantedokumenter
og det må begjæres i hvert enkelt tilfelle. Røsæg- utvalget foreslår en ordning med
massetinglysing, se nærmere utredningen kap. 11 og 12 på side 43 - 45. Dersom det åpnes
for slik massetinglysing, vil man på en enkel måte kunne skaffe rettsvern for overdragelsen i
forhold til tredjepart. Det antas at man ved en elektronisk overdragelse vil kunne
tilrettelegge for en hel-elektronisk prosess med overdragelse og tinglysing.
Oppsummering:
1. En panterett kan overdras elektronisk.
2. Dersom panteretten er knyttet til et negotiabelt dokument, vil
negotiabilitetsvirkningen gå tapt dersom overdragelsen skjer elektronisk.
3. Dersom overdragelsen skal få rettsvern i forhold til tredjemann, må overdragelsen
tinglyses.
4. Det antas at en eventuell fremtidig ordning med massetinglysing vil åpne for en helelektronisk prosess med overdragelse og tinglysing av overdragelsen.

12.7

Særlig om elektronisk tinglyste panteobligasjoner stemplet ”uomsettelig”

I forbindelse med implementeringen av prøveforskriften for elektronisk tinglysing av 2007,
innførte Kartverket en rutine med å påføre ”uomsettelig” på panteattesten når en panterett
er tinglyst elektronisk. Dette har skapt noe usikkerhet i forhold til bankens adgang til å
overdra panteretten, for eksempel i forbindelse med overdragelse av lån til
boligkredittforetak. Finans Norge tilskrev Karteverket i brev 15.05.12 og ba om at praksis her
endres.
I svarbrev 29.06.12 til Finans Norge, har Kartverket opplyst at begrunnelsen for å benytte
betegnelsen ”uomsettelig”, har vært å sikre at pant som er registrert elektronisk kan slettes
fra grunnboken uten at slettingspåtegningen påføres det originale pantedokumentet eller at
originaldokumentet må følge med slettingsbegjæringen.
Etter tinglysningsloven § 32, 2. ledd er utgangspunktet at når en panteobligasjon skal slettes,
må slettingsbegjæringen skrives på dokumentet eller leveres inn til registerføreren til
påtegning. Dette gjelder likevel ikke dersom det i det pantsatte dokumentet er tatt
forbehold om at det ikke kan overdras, jf. § 32 2. ledd 2. pkt. Et uomsettelig pantedokument
kan således slettes på løs kvittering som er underskrevet av legitimert panthaver.
Betegnelsen ”uomsettelig” har ikke vært ment som et omsetningsforbud for
låneengasjementet med tilhørende panteretter.
Kartverket uttaler at betegnelsen ”uomsettelig” kan misforstås ved at betegnelsen tillegges
større vekt enn det som har vært meningen. Kartverket mente imidlertid at teksten fungerer
etter sin intensjon og ønsket derfor ikke å endre praksis. Arbeidsgruppen antar at dette vil bli
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løst i den forventede proposisjon om endringer i tinglysingsloven. I motsatt fall anbefaler
Arbeidsgruppen at Finans Norge arbeider for en endring på dette punktet.
Oppsummering:
Kartverkets påføring av ”uomsettelig” på elektronisk tinglyste panteretter, har rettslig sett
ingen betydning for omsetteligheten.

12.8

Overdragelse av kausjon

Kausjoner overdras normalt bare sammen med kredittavtalen som en aksessorisk avtale til
kredittavtalen. Overdragelse av kausjoner er regulert i fin.avtl. § 58 som gir reglene i kap. 4
tilsvarende anvendelse mellom kausjonisten og erververen når bankens fordring på
kausjonisten overdras. Den som overdrar kausjonskravet plikter å varsle kausjonisten om
overdragelsen. Er det avtalt elektronisk kommunikasjon mellom kredittgiver og kausjonisten,
kan denne meldingen gis elektronisk. Det er ikke tilstrekkelig at det fremgår av
kredittavtalen med kredittkunden at kommunikasjon kan skje elektronisk.
Forbudet mot negotiabilitet i fin. avtl. § 55 vil også ha virkning for kausjoner til sikkerhet for
en forbrukerkreditt og kausjon fra forbruker til sikkerhet for næringskreditt, jf. fin.avtl. § 65
4. ledd om at vilkår som avskjærer forbrukerkausjonisten fra å gjøre gjeldende innsigelser
eller motkrav fra hovedforholdet er ugyldig så langt ikke annet følger av lov.
Arbeidsgruppen legger til grunn at de spesielle kravene til fysisk signatur og dokumentasjon i
forbindelse med inngåelsen av kausjonsavtalen ikke gjelder ved overdragelse av en allerede
inngått kausjonsavtale. Formålet med fysisk signatur og dokumentasjon er å gjøre
kausjonisten uttrykkelig oppmerksom på hvilket ansvar kausjonisten påtar seg. Dette
hensynet gjør seg ikke gjeldende ved en senere overdragelse av avtalen. En
forbrukerkausjonist har også alle sine opprinnelige innsigelser i behold, se pkt.6.4.
Oppsummering:
Hvis banken overdrar et kausjonskrav i forbindelse med overføring av kredittavtalen til ny
kredittgiver, kan varsel fra banken til kausjonisten skje elektronisk dersom det er avtalt
adgang til elektronisk kommunikasjon med kausjonisten.

75

13 Innfrielse
13.1. Førtidig innfrielse
Kunden kan når som helst velge å tilbakebetale kreditten helt eller delvis, jf. fin. avtl. § 53.
Førtidig innfrielse fra kredittkunden medfører ikke særlige utfordringer i forhold til
elektroniske avtaler.
13.2. Kravet til tilbakelevering av dokumenter
Når en kreditt er innfridd eller bortfalt, skal banken sørge for at pant eller sikkerhet frigis, at
kausjonsdokumenter leveres tilbake til kausjonisten og at gjeldsbrev (kredittavtale) gjøres
ugyldig og ”…leveres tilbake til låntakeren”, jf. fin.avtl. § 6.
I en elektronisk låneprosess der det ikke benyttes negotiable dokumenter og avtalen ligger i
et SDO-arkiv, fremstår denne bestemmelsen som mindre relevant. Denne bestemmelsen er
ikke nærmere kommentert i forbindelse med fin.avtl. § 8 som åpner for at kredittavtaler kan
inngås elektronisk. Arbeidsgruppen antar at dette skyldes en forglemmelse da det er
vanskelig/umulig å gjennomføre en tilbakelevering av elektronisk signerte og oppbevarte
dokumenter i tråd med denne bestemmelsen.
Det er arbeidsgruppens oppfatning at en standardmelding/elektronisk kvittering til kunden
fra banken når kravet etter den elektronisk inngåtte kredittavtalen er innfridd og avsluttet,
bør være tilstrekkelig til å oppfylle bankens forpliktelser i henhold til fin.avtl. § 6.
Dersom det er benyttet negotiable dokumenter, må disse tilbakeleveres eller tilintetgjøres.
Da arbeidsgruppen legger til grunn at det ikke er anledning til å inngå en kredittavtale med
negotiabilitetsvirkninger elektronisk, går ikke arbeidsgruppen nærmere inn på dette her.
Oppsummering:
En standardmelding/elektronisk kvittering til kredittkunden fra banken når e-kreditten er
innfridd og avsluttet, bør være tilstrekkelig til å oppfylle bankens forpliktelser i henhold til
fin.avtl. § 6.
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14

Andre former for opphør

14.1. Inkasso
Hvorvidt en kredittavtale er inngått fysisk eller elektronisk, har som utgangspunkt ingen
betydning for inkassoprosessen. Se imidlertid under i pkt. 14.2 i forhold til adgangen til
direkte tvangsfullbyrdelse.
Når det gjelder inkassoprosessen som sådan, pålegger Inkassoloven §§ 9, 10 og 11 banken å
sende betalingsoppfordring og inkassovarsel skriftlig på papir. Det er ikke anledning til å
forhåndsavtale seg bort fra dette. Et vilkår i kredittavtalen om at all kommunikasjon mellom
kunden og banken skal skje elektronisk, gjelder ikke for disse brevene.
I e-regelprosjektet (Ot. prp. nr. 108 2000-2001) uttalte Justisdepartementet at det ikke var
hensiktsmessig at loven ble endret for å åpne for elektronisk kommunikasjon. Hensynet til
skyldnere tilsa at inkasso ble gjennomført skriftlig på papir. Det må derfor en regelendring til
for at inkasso skal kunne gjennomføres elektronisk enten kreditten er knyttet til elektroniske
kredittavtaler eller ikke.
Oppsummering:
1. Hvorvidt en kredittavtale er inngått fysisk eller elektronisk, har ingen
betydning for inkassoprosessen etter inkassoloven.
2. Det er ikke anledning til å sende betalingsoppfordring og inkassovarsel
elektronisk selv om vilkårene for elektronisk kommunikasjon for øvrig er til
stede.

14.2. Tvangsinndrivelse
Tvangsfullbyrdelse må i dag i praksis gjennomføres som en manuell papirbasert prosess.
Det er gitt en forskrift som åpner for elektronisk kommunikasjon med namsmannen og
Statens innkrevingssentral i saker etter tvangsfullbyrdelsesloven og i saker for forliksrådet
(FOR-2010-06-25-977). Med unntak av mindre prøveprosjekter, er imidlertid ikke denne
muligheten tatt i bruk av namsmennene. Dersom det åpnes for slik elektronisk
kommunikasjon med namsmennene, kan det tenkes at dette også kan benyttes for fysisk
inngåtte avtaler.
En elektronisk inngått kredittavtale, vil etter gjeldende rett ikke være eksigibel. Se nærmere
pkt. 6.1. Ved mislighold av en kredittavtale som ikke oppfyller kravene til et eksigibelt
gjeldsbrev, vil det første steget være å få tvangsgrunnlag for kravet under kredittavtalen. Det
normale vil være å få dom for kravet, jf. Tvfbl. § 4-1. For å få dom vil partene måtte bringe
saken inn for domstolene. Prosesslovgivningen åpner for elektronisk kommunikasjon, jf.
domstolloven § 197a som inneholder forskriftshjemmel for elektronisk kommunikasjon med
domstolene. Det har foreløpig ikke blitt utarbeidet slik forskrift om elektronisk
kommunikasjon, men det er foreslått et prøveprosjekt hvor det skal utvikles en portalløsning
som skal muliggjøre sikker utveksling av informasjon mellom domstoler og aktører. På
nåværende tidspunkt er ikke dette prosjektet gjennomført slik at kommunikasjon med
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domstolene fortsatt vil være papirbasert. Det innebærer at det må fremlegges utskrift av en
elektronisk kredittavtale for domstolene dersom det skal oppnås dom for krav under
avtalen. Dersom det er tvil om avtalens eksistens, vil det måtte føres bevis for at
kredittavtalen er inngått på vanlig måte gjennom vitneutsagn, muntlige eller skriftlige
forklaringer fra sakkyndige.
Dersom det foreligger tvangsgrunnlag i form av elektronisk registrert pant, er det p.t.
usikkert om dette lar seg tvangsrealisere direkte. Se nærmere pkt. 6.3.1.
Etter Tvfbl. § 7-2 bokstav f kan et «skriftstykke» som fordringshaveren selv har sendt
skyldneren og som viser kravets grunnlag og omfang være tvangsgrunnlag. Røsæg- utvalget
fortolker «skriftstykke» til å ikke omfatte elektronisk dokumentasjon. Dette støttes av en
uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling (2005/05918). Det vil derfor kreve lovendring
for at denne typen tvangsgrunnlag skal kunne gjøres elektronisk. Røsæg-utvalget har
foreslått endring i loven slik at denne dokumentasjonen skal kunne gjøres elektronisk.
Oppsummering:
1. Det er i dag i praksis ikke mulig å gjennomføre tvangsfullbyrdelse elektronisk.
2. En elektronisk inngått kredittavtale vil etter gjeldende rett ikke være eksigibel
og kan ikke tvangsfullbyrdes direkte.
3. Det er p.t usikkert om en elektronisk signert og registrert panterett kan
tvangsfullbyrdes direkte.
4. Tvfbl. § 7-2 bokstav f om ”skriftstykke” sendt skyldneren krever et fysisk
dokument.
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15. Oppsummering av de viktigste hindre for elektroniske kredittavtaler
Dette kapittelet inneholder en oppsummering av de viktigste hindre for en elektronisk
avtaleprosess som arbeidsgruppen har identifisert, status og arbeidsgruppens anbefalinger i
den forbindelse. Oppsummeringen inneholder også noen anbefalinger om Finans Norges
oppfølging av den videre forventede regelverksutvikling. Oppsummeringen følger
systematikken i rapporten og gir ikke uttrykk for noen form for prioritering.
a. Ved gjennomgangen av lovgivningen ved e-regelprosjektet i 2001 hvor formålet var å
identifisere og gjøre nødvendige tilpasninger i lovverket til en digital verden, ble
viktige områder som prosesslovgivning og tinglysing ikke behandlet. Dette er en viktig
årsak til hindre som fortsatt gjenstår for en fullt ut elektronisk behandling av
kredittavtaler.
b. Hvitvasking
Kontroll av reelle rettighetshavere krever kontroll av fysiske dokumenter og kan ikke
foretas elektronisk uten en avklaring fra Finanstilsynet, se pkt. 2.2.
c. Beløpsbegrensning i BankID.
Røsæg-utvalget har foreslått at eventuelle beløpsbegrensninger for utsteders ansvar
for den elektroniske signaturløsning som benyttes skal dekke transaksjonsbeløpet
(her panterettens størrelse). Dersom dette forslaget følges opp av lovgiver i de
varslede endringer i tinglysingsloven, vil i praksis ikke BankID med dagens
beløpsbegrensning kunne benyttes til elektronisk signering av pantobligasjoner, se
pkt. 3.4.
d. Kredittvurdering og fraråding
Kredittvurderingen kan med et mulig unntak for lån til kjøp av borettslagsandeler
foretas elektronisk. Fraråding kan ikke utelukkende skje elektronisk. Arbeidsgruppen
anbefaler at Finans Norge arbeider for at kravet til muntlig fraråding reduseres, se
pkt. 4.4.
Forslaget til gjeldsregister slik det foreligger, vil være et svært begrenset
hjelpemiddel i kredittvurderingen. Arbeidsgruppen anbefaler at Finans Norge
arbeider for å utvide omfanget av de forpliktelser som skal registreres, se pkt. 4.2.
e. Kausjon
Det er nødvendig med en lovendring for at kausjonsavtaler skal kunne inngås
elektronisk. Det er usikkert om elektroniske kausjonsavtaler vil behandles sammen
med oppfølgingen av Røsæg-utvalgets rapport. Dersom kausjon ikke omfattes av
proposisjonen, anbefaler arbeidsgruppen at Finans Norge følger opp dette i forhold
til Justisdepartementet, se pkt.6.4.
Dersom det senere åpnes for inngåelse av kausjonsavtaler elektronisk, anbefaler
arbeidsgruppen at Finans Norge søker avklart hvordan kravene i angrerettloven skal
forstås og om angrerettloven omfatter realkausjon. Se kap. 7 om angrerett.
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f. Eksigible gjeldsbrev.
Det er nødvendig med en lovendring for at elektronisk signerte gjeldsbrev skal kunne
tvangsfullbyrdes direkte. Røsæg-utvalget anbefalte en slik lovendring. Det er
forventet at dette vil følges opp av lovgiver, se pkt. 6.1.
g. Samtidig tinglysing av elektronisk signert skjøte og panteobligasjon.
Etablering av sikkerheter i forbindelse med eiendomsoverdragelser som finansiering
av kjøp av ny bolig krever en løsning for suksessiv tinglysing av skjøte og
pantobligasjon, sletting av sikringsobligasjon mv. Kartverket tilbyr ikke noen slik
løsning pr. i dag. Ny løsning forventes fra Kartverkets side ikke å være på plass før i
2016. Norsk Eiendomsinformasjon (NE) hevder å ha en løsning som kan benyttes.
Kartverket har så langt takket nei til NEs tilbud på dette punkt under henvisning til at
det vil gå på bekostning av arbeidet med ny grunnbok, se pkt. 6.3.2.
h. Medforsikring av panthaverinteresser.
Det foreligger ikke en automatisert løsning der banken kan få bekreftet at det
oppgitte forsikringsselskap deltar i Panthavergarantipoolen. Ved sikkerhet i fast
eiendom med verdi over 10 millioner, vil det være nødvendig med en manuell
kontroll av den innsendte forsikringspolise, se pkt. 6.3.3. For pant i fast eiendom med
verdi på over 50 millioner eller andre formuesgoder finnes ingen felles ordning og
pantattest må i dag innhentes fra forsikringsselskapet manuelt. Eventuelle
automatiserte løsninger vil kreve et utviklingsarbeid i samarbeid med
forsikringsbransjen, se pkt. 6.3.3 om medforsikring av panthaverinteresser.
i.

Adgang til massetinglysing.
Røsæg-utvalget foreslår at det åpnes adgang for massetinglysing. Dette vil forenkle
og øke kredittforetakenes sikkerhet i forbindelse med overdragelse til kredittforetak
for utstedelse av særskilt sikrede obligasjoner, se kap. 12. Det anbefales at Finans
Norge følger opp dette.

j.

Inkasso
Betalingsoppfordring og inkassovarsel må sendes på papir selv om vilkårene for øvrig
for elektronisk kommunikasjon er oppfylt. Før inkasso kan gjennomføres ved
elektronisk saksbehandling er det nødvendig med en lovendring, jf. Pkt. 14.1.

k. Tvangsfullbyrdelse
Det er reist tvil om det er anledning til å tvangsfullbyrde en elektronisk signert
pantobligasjon. Arbeidsgruppen anbefaler at man avventer en avklaring fra
departement/lovgiver eller domstol. Finans Norge forventer at spørsmålet vil
avklares i oppfølgingen av Røsæg- utvalgets rapport.
l.

Tvangsgrunnlag i form av skriftstykke som fordringshaveren selv har sendt skyldneren
og som viser kravets grunnlag og omfang, jf. tvfbl. § 7-2.
Røsæg-utvalget antar at slikt skriftstykke må være på papir og har foreslått en
endring i dette kravet. Det forventes at lovgiver vi følge opp dette, se pkt. 14.2.
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Arbeidsgruppen vil forøvrig vise til mange større eller mindre tiltak som er foreslått under
oppsummering under hvert oppsummeringspunkt underveis i rapporten. På mange punkter
er det ikke foreslått tiltak, men i stedet søkt å redegjøre for reglene, risikoen og de
problemer gruppen har identifisert så langt. Det blir derfor opp til banker og andre aktører i
næringen å vurdere de synspunkter som fremkommer i rapporten og anvende disse i det
videre arbeidet med elektroniske kredittavtaler. Utviklingen på dette område går raskt
teknisk og det legges ned betydelige ressurser i å finne nye og bedre løsninger. Det skjer
også endringer i strukturen, blant annet for rollen til Bank ID, de pågående prosesser i
Statens Kartverk og digitalisering av offentlig sektor. Det kan derfor være utfordrende å
arbeide med slike spørsmål når det må tas hensyn til så mange faktorer og med en så
dynamisk utvikling som vi ser på dette området. Arbeidsgruppen håper at rapporten har gitt
en redegjørelse for reglene og behovet for endringer på dette område som kan benyttes
som grunnlag for næringens videre arbeid med disse spørsmålene.
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