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Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) 
DATO LOV-2018-06-15-38 

DEPARTEMENT Justis- og beredskapsdepartementet 
SIST ENDRET LOV-2018-12-20-116 

IKRAFTTREDELSE 20.07.2018 
ENDRER LOV-2000-04-14-31 

KUNNGJORT 15.06.2018 
RETTET 11.02.2019 (PVF art 40) 

KORTTITTEL Personopplysningsloven 

 

INNHOLD: 
Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) 

Kapittel 2. Lovens saklige og geografiske virkeområde (§§ 2 - 4) 

Kapittel 3. Utfyllende regler om behandling av personopplysninger (§§ 5 - 15) 

Kapittel 2. Lovens saklige og geografiske virkeområde 

§ 2.Saklig virkeområde og forholdet til andre lover 

Loven og personvernforordningen gjelder ved helt eller delvis automatisert behandling av 
personopplysninger og ved ikke-automatisert behandling av personopplysninger som inngår 
i eller skal inngå i et register. Loven og personvernforordningen gjelder ikke når annet er 
bestemt i eller med hjemmel i lov. 

Loven og personvernforordningen gjelder ikke: 
a) ved behandling av personopplysninger som utføres av en fysisk person som ledd i rent 

personlige eller familiemessige aktiviteter 

b) for saker som behandles eller avgjøres i medhold av rettspleielovene (domstolloven, 

straffeprosessloven, tvisteloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv.). 

Personvernforordningen artikkel 56 og kapittel VII gjelder bare innenfor EØS-avtalens 
virkeområde. 

Bestemmelsene i personvernforordningen går i tilfelle konflikt foran bestemmelser i annen 
lov som regulerer samme forhold, jf. EØS-loven § 2. 

Kongen kan gi forskrift om at loven eller deler av den ikke skal gjelde for bestemte 
institusjoner og saksområder. 

§ 3. Forholdet til ytrings- og informasjonsfriheten 

For behandling av personopplysninger utelukkende for journalistiske formål eller med 
henblikk på akademiske, kunstneriske eller litterære ytringer gjelder bare bestemmelsene i 
personvernforordningen artikkel 24, 26, 28, 29, 32 og 40 til 43, jf. personvernforordningen 
kapittel VI og VIII og kapittel 6 og 7 i loven her. 

https://lovdata.no/lov/2018-12-20-116
https://lovdata.no/lov/2000-04-14-31
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§ 4.Geografisk virkeområde 

Loven og personvernforordningen gjelder for behandling av personopplysninger som utføres 
i forbindelse med aktivitetene ved virksomheten til en behandlingsansvarlig eller en 
databehandler i Norge, uavhengig av om behandlingen finner sted i EØS eller ikke. 

Loven og personvernforordningen gjelder for behandling av personopplysninger om 
registrerte som befinner seg i Norge, og som utføres av en behandlingsansvarlig eller 
databehandler som ikke er etablert i EØS, dersom behandlingen er knyttet til 

a) tilbud av varer eller tjenester til slike registrerte i Norge, uavhengig av om det kreves 

betaling fra den registrerte eller ikke, eller 

b) monitorering av deres atferd, i den grad deres atferd finner sted i Norge. 

Loven og personvernforordningen gjelder også for behandling av personopplysninger som 
utføres av en behandlingsansvarlig som ikke er etablert i Norge, men på et sted der norsk 
rett får anvendelse i henhold til folkeretten. 

Kongen kan i forskrift bestemme at loven og personvernforordningen helt eller delvis skal 
gjelde for Svalbard og Jan Mayen, og fastsette særlige regler om behandling av 
personopplysninger for disse områdene. 

Kapittel 3. Utfyllende regler om behandling av personopplysninger 

§ 5. Barns samtykke i forbindelse med informasjonssamfunnstjenester 

Aldersgrensen er 13 år for samtykke etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 
bokstav a i forbindelse med formål som nevnt i personvernforordningen artikkel 8 nr. 1. 

§ 6. Behandling av særlige kategorier av personopplysninger i arbeidsforhold 

Personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 nr. 1 kan behandles når det er 

nødvendig for å gjennomføre arbeidsrettslige plikter eller rettigheter. 

§ 7.Behandling av særlige kategorier av personopplysninger etter tillatelse eller forskrift 

Datatilsynet kan i særlige tilfeller gi tillatelse til å behandle personopplysninger som nevnt i 

personvernforordningen artikkel 9 nr. 1 dersom behandling er nødvendig av hensyn til viktige 

allmenne interesser. Datatilsynet skal fastsette vilkår for å verne den registrertes grunnleggende 

rettigheter og interesser. 

Kongen kan i forskrift åpne for behandling av personopplysninger som nevnt i 

personvernforordningen artikkel 9 nr. 1 når det er nødvendig av hensyn til viktige allmenne 

interesser. I en slik forskrift skal det fastsettes egnede og særlige tiltak for å verne den registrertes 

grunnleggende rettigheter og interesser. 

§ 8. Behandling av personopplysninger for arkivformål i allmennhetens interesse, formål 

knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller statistiske formål 

Personopplysninger kan behandles på grunnlag av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e 

dersom det er nødvendig for arkivformål i allmennhetens interesse, formål knyttet til vitenskapelig 
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eller historisk forskning eller statistiske formål. Behandlingen skal være omfattet av nødvendige 

garantier i samsvar med personvernforordningen artikkel 89 nr. 1. 

§ 9. Behandling av særlige kategorier av personopplysninger uten samtykke for arkivformål 

i allmennhetens interesse, formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller 

statistiske formål 

Personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 nr. 1 kan behandles uten 

samtykke fra den registrerte dersom behandlingen er nødvendig for arkivformål i allmennhetens 

interesse, formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller statistiske formål og 

samfunnets interesse i at behandlingen finner sted, klart overstiger ulempene for den enkelte. 

Behandlingen skal være omfattet av nødvendige garantier i samsvar med personvernforordningen 

artikkel 89 nr. 1. 

Før det foretas behandling på grunnlag av første ledd, skal den behandlingsansvarlige rådføre seg 

med personvernombudet etter personvernforordningen artikkel 37 eller en annen som oppfyller 

vilkårene i personvernforordningen artikkel 37 nr. 5 og 6 og artikkel 38 nr. 3 første og annet 

punktum. Ved rådføringen skal det vurderes om behandlingen vil oppfylle kravene i 

personvernforordningen og øvrige bestemmelser fastsatt i eller med hjemmel i loven her. 

Rådføringsplikten gjelder likevel ikke dersom det er utført en vurdering av personvernkonsekvenser 

etter personvernforordningen artikkel 35. 

Kongen kan gi forskrift om behandling av særlige kategorier av personopplysninger for arkivformål i 

allmennhetens interesse, formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller statistiske 

formål. 

§ 10.Rådføringsplikt før behandling av særlige kategorier av personopplysninger for 

forskningsformål på grunnlag av samtykke 

Rådføringsplikten etter § 9 annet ledd gjelder tilsvarende når personopplysninger som nevnt i 

personvernforordningen artikkel 9 nr. 1 skal behandles for vitenskapelige eller historiske 

forskningsformål på grunnlag av den registrertes samtykke. 

§ 11. Behandling av personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser mv. 

Personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav a og c til f samt §§ 6, 7 og 9 i loven her gjelder 

tilsvarende for behandling av personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 10 

som ikke utføres under en offentlig myndighets kontroll. Omfattende registre over straffedommer 

kan bare føres under en offentlig myndighets kontroll. 

Rådføringsplikten etter § 9 annet ledd gjelder tilsvarende også når personopplysninger som nevnt i 

personvernforordningen artikkel 10 skal behandles for vitenskapelige eller historiske 

forskningsformål på grunnlag av 

a) den registrertes samtykke, uten hensyn til om behandlingen utføres under en offentlig 

myndighets kontroll eller ikke 

b) § 8 i loven her, dersom behandlingen utføres under en offentlig myndighets kontroll. 



 
 

5 
 
 

§ 12.Bruk av fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler 

Fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler kan bare behandles når det er saklig behov 

for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering. 

Kongen kan gi forskrift om bruk av fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler. 

§ 12 a. Adgang for offentlige myndigheter til å utlevere personopplysninger i arbeidet mot 

arbeidslivskriminalitet 

Offentlige myndigheter kan utlevere personopplysninger til hverandre når det er nødvendig for å 

forebygge, avdekke, forhindre eller sanksjonere arbeidslivskriminalitet. Første punktum gjelder ikke 

personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9. Departementet kan i forskrift gi 

nærmere regler om hvilke offentlige myndigheter som kan utveksle personopplysninger etter 

bestemmelsen her. 

Første ledd gjelder ikke der noe annet er bestemt i eller i medhold av lov og gir ikke adgang til 

utlevering av opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt. 

§ 13. Forskrifter om overføring av personopplysninger til tredjestater eller internasjonale 

organisasjoner 

Kongen kan gi forskrift om overføring av personopplysninger til tredjestater eller internasjonale 

organisasjoner. 

§ 14. Forskrifter om forhåndsdrøfting og forhåndsgodkjenning 

Kongen kan gi forskrift om forhåndsdrøfting med Datatilsynet og om forhåndsgodkjenning fra 

Datatilsynet. 

§ 15. Forskrifter om gjennomføring av delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter 

Kongen kan gi forskrift om gjennomføring av delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter. 

 

Taushetspliktsbestemmelser:  

Utdrag fra lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)   

 

DATO: LOV-2015-04-10-17 

DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet)  

PUBLISERT: I 2015 hefte 3 

IKRAFTTREDELSE: 01.01.2016 

SIST-ENDRET:  LOV-2016-06-17-29 fra 01.07.2016  

ENDRER: LOV-1961-05-24-1, LOV-1961-05-24-2, LOV-1988-06-10-40, LOV-1996-12-06-75 

KORTTITTEL: Finansforetaksloven -  

 

 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2016-06-17-29
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1961-05-24-1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1961-05-24-2
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1988-06-10-40
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1996-12-06-75
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16. kapittel. Forholdet til kunder, markedsføring mv. 

§ 16-2.Finansforetaks taushetsplikt, behandling av kundeopplysninger mv. 

(1) Et finansforetak plikter å hindre at uvedkommende får adgang eller kjennskap til opplysninger 

om kunders og andres forretningsmessige eller personlige forhold som foretaket mottar under 

utøvelsen av virksomheten, med mindre foretaket etter lov eller forskrifter gitt med hjemmel i lov 

har plikt til å gi opplysninger eller er gitt adgang til å gi ellers taushetspliktbelagte opplysninger. Når 

særlige hensyn tilsier det, kan Finanstilsynet helt eller delvis oppheve taushetsplikten. 

(2) Taushetsplikten etter første ledd er ikke til hinder for at en person som har taushetsplikt etter § 

9-6, gis de opplysninger om kunders forhold som den ansatte eller tillitsvalgte har behov for ved 

utførelsen av sine arbeidsoppgaver for finansforetaket. Taushetsplikten er heller ikke til hinder for 

at opplysninger utleveres etter skriftlig samtykke fra den som har krav på taushet. 

(3) Taushetsplikten etter første ledd er ikke til hinder for at et finansforetak i særlige tilfelle gir et 

annet finansforetak opplysninger som foretaket har mottatt under utøvelsen av virksomheten, 

dersom: 

a) formålet er å avdekke eller motvirke økonomisk kriminalitet eller annen alvorlig kriminalitet, 

b) 
formålet er å gjennomføre kundeoppdrag og oppgjør av krav fra eller mot kunder, eller annen 

berettiget ivaretakelse av finansforetakets eller dets kunders interesser, eller 

c) 
det er nødvendig å meddele opplysninger om kunders helseforhold og andre personopplysninger 

til annet finansforetak, unntatt når annet følger av bestemmelser i personopplysningsloven.4 

Utlevering av opplysninger etter første punktum kan bare skje i henhold til styrevedtak. 

(4) Et finansforetak skal ha kontrollordninger for å sikre at kundeopplysninger blir behandlet på en 

betryggende måte, og at uvedkommende ikke får tilgang eller kjennskap til opplysningene. 

(5) Departementet kan gi forskrift om utlevering av opplysninger. 

  
 

  

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2015-04-10-17/%C2%A79-6
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2015-04-10-17/%C2%A79-6
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Utdrag fra lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering 

(hvitvaskingsloven)   
 

 

DATO: 
LOV-2018-06-01-23 

DEPARTEMENT: 
Finansdepartementet 

IKRAFTTREDELSE: 
15.10.2018 

ENDRER: 
LOV-2009-03-06-11 

KUNNGJORT: 
01.06.2018 

KORTTITTEL: 
Hvitvaskingsloven – hvvl 

 

 

INNHOLD: 

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) 

Kapittel 1. Innledende bestemmelser (§§ 1 - 4) 

Kapittel 3. Risikobasert tilnærming og rutiner (§§ 6 - 8) 

Kapittel 4. Kundetiltak og løpende oppfølging (§§ 9 - 24) 

Kapittel 5. Nærmere undersøkelser. Rapportering (§§ 25 - 28) 

 

________________________________________ 

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 

§ 1. Lovens formål 

(1) Lovens formål er å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. 

(2) Tiltakene i loven skal beskytte det finansielle og økonomiske systemet samt samfunnet 

som helhet ved å forebygge og avdekke at rapporteringspliktige brukes eller forsøkes brukt 

som ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering. 

§ 2. Definisjoner 

I denne loven forstås med: 

a) hvitvasking: handling som beskrevet i straffeloven § 332 og § 337. 

https://lovdata.no/lov/2009-03-06-11
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b) terrorfinansiering: handling som beskrevet i straffeloven § 135 eller finansiering som 

beskrevet i straffeloven § 136 a. 

c) rapporteringspliktig: person som nevnt i § 4 første, annet og femte ledd. 

d) transaksjon: enhver overføring, formidling, ombytting eller plassering av 

formuesgoder. 

e) reell rettighetshaver: fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer kunden, 

eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av. 

f) politisk eksponert person: person som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv 

som 

1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister 

2. medlem av nasjonalforsamling 

3. medlem av styrende organ i politisk parti 

4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis 

kan ankes 

5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank 

6. ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang 

7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak 

8. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon 

g) nært familiemedlem: foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt 

barns ektefelle, registrert partner eller samboer. 

h) kjent medarbeider: fysisk person som er kjent for å 

1. være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk 

arrangement i felleskap med politisk eksponert person 

2. ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person 

3. være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk 

juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person. 

i) korrespondentforbindelse: 

1. yting av banktjenester fra en bank som korrespondent til en annen bank som 

respondent, herunder opprettelse av en foliokonto eller annen trekkonto med tilknyttede 
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tjenester, som likviditetsstyring, internasjonale pengeoverføringer, sjekkavregning, 

oppgjørskontoer og valutatjenester, og 

2. forbindelsene mellom rapporteringspliktige som nevnt i § 4 første ledd bokstav b, c, e, 

g til l, n og o seg imellom, herunder der lignende tjenester ytes av en korrespondentinstitusjon 

til en respondentinstitusjon, samt forbindelsene som er opprettet med sikte på 

verdipapirtransaksjoner eller pengeoverføringer. 

j) tilbyder av virksomhetstjeneste: fysisk og juridisk person som ervervsmessig tilbyr en 

eller flere av følgende tjenester til tredjeperson: 

1. å opprette selskap eller annen juridisk person 

2. å opptre som styremedlem, daglig leder eller deltaker i et selskap, eller å inneha en 

lignende funksjon i andre juridiske personer 

3. å stille til rådighet forretningsadresse, administrativ adresse eller postadresse og 

tilknyttet tjeneste for selskap, annen juridisk person eller juridisk arrangement 

4. å forvalte utenlandsk trust eller lignende juridisk arrangement 

5. å opptre som aksjeeier for annen person, med mindre denne er et selskap som har 

finansielle instrumenter opptatt til notering på et regulert marked i EØS-stat eller er underlagt 

informasjonsplikt tilsvarende det som gjelder ved notering på et regulert marked i EØS-stat 

6. å sørge for at andre personer opptrer i posisjoner som nevnt i nr. 2, 4 og 5 

k) tilbyder av spilltjeneste: fysisk eller juridisk person som arrangerer spill som krever 

tillatelse etter lotteriloven, pengespilloven eller totalisatorloven. Når en entreprenør arrangerer 

lotteri på vegne av en organisasjon eller forening, anses entreprenøren som tilbyder av 

spilltjenesten. 

§ 3. Geografisk virkeområde 

(1) Loven gjelder for rapporteringspliktige som er etablert i Norge, herunder filialer av 

utenlandske foretak. 

(2) Loven gjelder for Svalbard og Jan Mayen. Departementet kan i forskrift fastsette at deler 

av loven ikke skal gjelde på Svalbard og Jan Mayen, og fastsette særlige regler for disse 

områdene for fremme av lovens formål. 

§ 4. Anvendelsesområde 

(1) Loven gjelder for følgende juridiske personer: 

a) bank 

b) kredittforetak 
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c) finansieringsforetak 

d) Norges Bank 

e) e-pengeforetak 

f) foretak som driver valutavirksomhet 

g) betalingsforetak og andre som har rett til å yte betalingstjenester 

h) verdipapirforetak 

i) forvaltningsselskap for verdipapirfond 

j) forsikringsforetak 

k) foretak som driver forsikringsformidling som ikke er gjenforsikringsmegling 

l) verdipapirregister, i tilfeller der verdipapirregisteret ikke benytter ekstern registerfører 

som er rapporteringspliktig. For kontohavere og utstedere som har ekstern registerfører som er 

rapporteringspliktig, er det registerføreren som er rapporteringspliktig. 

m) foretak som driver depotvirksomhet 

n) forvalter av alternative investeringsfond 

o) låneformidlingsforetak 

(2) Loven gjelder også for følgende juridiske og fysiske personer i utøvelsen av deres yrke: 

a) statsautoriserte og registrerte revisorer, godkjente revisjonsselskaper og revisorer som 

er ansvarlig for revisjon av regnskap for kommune, fylkeskommune eller kommunalt eller 

fylkeskommunalt foretak. Tilbyr personer eller foretak som nevnt i første punktum 

virksomhetstjenester, er de uansett underlagt loven på dette grunnlaget. 

b) autoriserte regnskapsførere og autoriserte regnskapsførerselskaper. Tilbyr personer 

eller foretak som nevnt i første punktum virksomhetstjenester, er de uansett underlagt loven 

på dette grunnlaget. 

c) advokater og andre som ervervsmessig eller stadig yter selvstendig rettshjelp, når de 

på klientens vegne utfører finansiell transaksjon eller en transaksjon som gjelder fast eiendom, 

eller når de bistår ved planlegging eller utføring av transaksjon for klient i forbindelse med 

1. kjøp og salg av fast eiendom eller virksomhet 

2. forvaltning av en klients penger, verdipapir eller andre aktiva 

3. åpning eller forvaltning av bank- eller verdipapirkonto 
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4. fremskaffelse av nødvendig kapital til opprettelse, drift eller ledelse av selskap 

5. opprettelse, drift eller ledelse av selskap, fond eller en lignende juridisk person eller 

formuesmasse, herunder utenlandsk trust eller tilsvarende juridisk arrangement 

d) eiendomsmeglere og eiendomsmeglingsforetak 

e) tilbydere av virksomhetstjenester 

f) personer med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester 

g) tilbydere av spilltjeneste 

(3) § 5 gjelder for forhandlere av gjenstander. 

(4) Når rapporteringspliktige fysiske personer etter annet ledd er ansatt i rapporteringspliktige 

juridiske personer etter samme ledd, er det bare den juridiske personen som er underlagt 

reglene i loven om risikovurdering, rutiner, internkontroll, opplæring og varsling. 

(5) Departementet kan i forskrift gi regler som gir loven anvendelse for foretak som formidler 

finansiering ved donasjon, og for vekslingsplattformer og oppbevaringstjenester for virtuell 

valuta. 

(6) Departementet kan i forskrift gi regler om lovens anvendelse for agenter av utenlandske 

betalingsforetak, herunder gjennomføring av tilsyn og ileggelse av sanksjoner. 

(7) Departementet kan i forskrift gjøre unntak fra bestemmelsene i loven for 

rapporteringspliktige som driver sporadisk eller svært begrenset finansiell aktivitet og for 

tilbydere av spilltjenester. 

 

Kapittel 3. Risikobasert tilnærming og rutiner 

§ 6. Risikobaserte tiltak 

Rapporteringspliktige skal ved anvendelsen av denne loven legge til grunn vurderinger av 

risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. 

§ 7. Virksomhetsinnrettet risikovurdering 

(1) Rapporteringspliktige skal identifisere og vurdere risikoen for hvitvasking og 

terrorfinansiering knyttet til sin virksomhet. 

(2) Ved risikovurderingen etter første ledd skal den rapporteringspliktige blant annet ta i 

betraktning 

a) egen virksomhet, herunder særlig virksomhetens art og omfang 
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b) virksomhetens produkter, tjenester og kundeforhold 

c) type kunder og kundegrupper 

d) geografiske forhold 

(3) Rapporteringspliktige skal særskilt vurdere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering 

før nye produkter og tjenester tilbys og før ny teknologi tas i bruk. 

(4) Rapporteringspliktiges risikovurderinger skal tilpasses virksomhetens art og omfang. 

(5) Risikovurderingene skal dokumenteres, holdes oppdatert og stilles til rådighet for 

tilsynsmyndigheten. 

§ 8. Rutiner 

(1) Rapporteringspliktige skal ha oppdaterte rutiner for å sikre at virksomheten håndterer 

identifisert risiko og oppfyller plikter etter bestemmelser gitt i eller i medhold av loven her. 

(2) Rutinene skal tilpasses virksomhetens art og omfang. 

(3) Rutinene skal dokumenteres og stilles til rådighet for tilsynsmyndigheten. 

(4) Rutinene skal være fastsatt på øverste nivå hos den rapporteringspliktige. 

(5) Det skal utpekes en person i ledelsen som skal ha et særskilt ansvar for å følge opp 

rutinene. 

(6) I konserner skal rutinene fastsettes og følges både på konsernnivå og i filialer og 

majoritetseide datterselskaper. Den rapporteringspliktige skal utarbeide rutiner for behandling 

av opplysninger i tråd med §§ 22 sjette ledd og 31, jf. § 28 tredje ledd. 

Kapittel 4. Kundetiltak og løpende oppfølging 

§ 9. Risikobaserte kundetiltak og løpende oppfølging 

(1) Rapporteringspliktige skal gjennomføre kundetiltak etter §§ 10 til 20 og løpende 

oppfølging etter § 24 på grunnlag av en vurdering av risiko for hvitvasking og 

terrorfinansiering. Risikoen skal vurderes ut fra blant annet kundeforholdets formål, mengden 

kundemidler som skal inngå i kundeforholdet, transaksjoners størrelse, og regelmessigheten 

og varigheten på kundeforholdet. 

(2) For dette formål kan rapporteringspliktige utarbeide standardiserte risikoprofiler for 

kundene basert på virksomhetens risikovurdering etter § 7 og kriteriene nevnt i første ledd. 

Kundens risikoprofil må holdes oppdatert. 

(3) Rapporteringspliktige skal kunne påvise at omfanget av utførte tiltak er tilpasset den 

aktuelle risikoen. 
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§ 10. Plikt til å gjennomføre kundetiltak 

(1) Rapporteringspliktige skal gjennomføre kundetiltak ved 

a) etablering av kundeforhold 

b) transaksjoner for kunder som rapporteringspliktig ikke har et etablert kundeforhold til, 

som gjelder minst 

1. 100 000 kroner 

2. 8 000 kroner, når transaksjonen utgjør en pengeoverføring som nærmere definert av 

departementet i forskrift 

3. 16 000 kroner, for rapporteringspliktige som nevnt i § 4 annet ledd bokstav g 

c) mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering 

(2) Beløpsgrensene i første ledd bokstav b nr. 1 og 3 beregnes samlet for transaksjoner som 

gjennomføres i flere operasjoner, som ser ut til å ha sammenheng. Dersom beløpet ikke er 

kjent når transaksjonen gjennomføres, skal kundetiltak foretas så snart den 

rapporteringspliktige blir kjent med at beløpsgrensen er oversteget. 

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om plikt til å gjennomføre kundetiltak og 

unntak fra plikt til å gjennomføre kundetiltak ved utstedelse av elektroniske penger. 

§ 11. Tidspunktet for gjennomføring av kundetiltak 

(1) Kundetiltak skal gjennomføres før etablering av kundeforholdet eller utføring av 

transaksjonen. 

(2) Fra første ledd gjelder følgende unntak: 

a) Bekreftelse av kundens og reelle rettighetshaveres identitet kan gjennomføres under 

etablering av kundeforholdet, dersom etablering er nødvendig for ikke å hindre den 

alminnelige forretningsdriften og det er lav risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering. 

Bekreftelse av identitetene skal skje så raskt som mulig etter etablering av kundeforholdet. 

b) Bekreftelse av identiteten til begunstigete etter forsikringsavtaler kan gjennomføres 

etter avtaleinngåelsen, forutsatt at bekreftelse av identiteten gjennomføres før 

utbetalingstidspunktet eller det tidspunktet begunstiget utøver sine rettigheter etter avtalen. 

c) Bekreftelse av kundens og reelle rettighetshaveres identitet kan gjennomføres etter 

åpning av en konto hos rapporteringspliktige som nevnt i § 4 første ledd bokstav a, b, h, i, l og 

n, forutsatt at det sikres at transaksjoner knyttet til kontoen ikke kan utføres av kunden eller på 

kundens vegne før bekreftelse av identitetene er gjennomført. 
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§ 12. Kundetiltak når kunden er fysisk person 

(1) Når kunden er en fysisk person, skal følgende opplysninger innhentes om kunden: 

a) navn 

b) fødselsnummer, D-nummer eller, dersom kunden ikke har slikt nummer, annen 

entydig identitetskode. For personer som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer, skal 

det innhentes fødselsdato, fødested, kjønn og statsborgerskap, herunder om personen har flere 

statsborgerskap 

c) adresse 

De samme opplysningene skal innhentes om den som handler på vegne av kunden, i tillegg til 

opplysninger om at vedkommende kan handle på vegne av kunden. De samme opplysningene 

skal innhentes om den som er gitt disposisjonsrett over en konto eller et depot. 

(2) Opplysninger om kundens identitet bekreftes ved personlig fremmøte ved gyldig 

legitimasjon. Dersom bekreftelse av identiteten skal skje uten personlig fremmøte, skal det 

fremlegges ytterligere dokumentasjon eller gjennomføres ytterligere tiltak. Opplysninger om 

identiteten til personer som handler på vegne av kunden eller er gitt disposisjonsrett over en 

konto eller et depot, bekreftes ved gyldig legitimasjon. Retten til å handle på vegne av kunden 

bekreftes ved skriftlig dokumentasjon. 

(3) Det skal avgjøres om det finnes en reell rettighetshaver i tillegg til kunden. Dersom det er 

en reell rettighetshaver, skal det innhentes opplysninger som er tilstrekkelige til å vite hvem 

vedkommende er. Opplysninger om reell rettighetshavers identitet skal bekreftes ved egnede 

tiltak. 

(4) Rapporteringspliktige skal ha systemer for å avgjøre om kunden, personer som kan handle 

på vegne av kunden eller er gitt disposisjonsrett over en konto eller et depot, eller reell 

rettighetshaver, er politisk eksponert person eller nært familiemedlem eller kjent medarbeider 

til en politisk eksponert person. Regler om kundetiltak overfor politisk eksponerte personer er 

gitt i § 18. 

(5) Rapporteringspliktige skal innhente og vurdere nødvendige opplysninger om 

kundeforholdets formål og tilsiktede art. 

(6) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om bekreftelse av identiteten til fysiske 

personer, herunder hva som utgjør gyldig legitimasjon, og krav til ytterligere dokumentasjon 

eller tiltak ved bekreftelse av identitet uten personlig oppmøte. 
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§ 13. Kundetiltak når kunden ikke er en fysisk person 

(1) Når kunden er en juridisk person, skal følgende opplysninger innhentes om kunden: 

a) foretaksnavn 

b) organisasjonsform 

c) organisasjonsnummer 

d) adresse 

e) navnet på daglig leder og styremedlemmer, eller personer i tilsvarende stilling 

Opplysninger om fysiske personer som handler på vegne av en juridisk person, inkludert 

personer som har disposisjonsrett over en konto eller et depot, skal innhentes i samsvar med § 

12 første ledd. Det skal gjennomføres egnede tiltak for å forstå eierskaps- og 

kontrollstrukturen i kunden. Tiltakene skal dokumenteres. Tilsvarende opplysninger skal 

innhentes og egnede tiltak gjennomføres så langt det passer når kunden er en stiftelse, et 

juridisk arrangement eller en annen sammenslutning. 

(2) Opplysninger som nevnt i første ledd bokstav a til e, skal bekreftes ved oppslag mot eller 

utskrift fra et offentlig register eller firmaattest, som ikke er eldre enn tre måneder. 

Opplysninger om fysiske personer som handler på vegne av en juridisk person, skal bekreftes 

i samsvar med § 12 annet ledd. Retten til å handle på vegne av den juridiske personen skal 

også bekreftes i samsvar med § 12 annet ledd. 

(3) Det skal innhentes opplysninger om reelle rettighetshavere som er identifisert i samsvar 

med § 14. Opplysningene skal entydig identifisere den eller de reelle rettighetshaverne. Det 

skal gjennomføres egnede tiltak for å bekrefte reelle rettighetshaveres identitet. Dersom 

rapporteringspliktige etter å ha gjennomført alle rimelige tiltak enten mener det ikke finnes en 

reell rettighetshaver, eller mener det er tvil om at den eller de personene som er identifisert, er 

reelle rettighetshavere, kan opplysninger om styret og daglig leder eller tilsvarende innhentes, 

forutsatt at det ikke er mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering. Det skal 

dokumenteres hva som er gjort for å identifisere reelle rettighetshavere. 

(4) Rapporteringspliktige skal ha systemer for å avgjøre om personer som kan handle på 

vegne av kunden eller er gitt disposisjonsrett over en konto eller et depot, eller reell 

rettighetshaver er politisk eksponert person eller nært familiemedlem eller kjent medarbeider 

til en politisk eksponert person. Regler om kundetiltak overfor politisk eksponerte personer er 

gitt i § 18. 

(5) Rapporteringspliktige skal innhente og vurdere nødvendige opplysninger om 

kundeforholdets formål og tilsiktede art. 

(6) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om innhenting og bekreftelse av 

opplysninger etter denne bestemmelsen. 

 



 
 

16 
 
 

§ 14. Identifisering av reelle rettighetshavere når kunden ikke er en fysisk person 

(1) Når kunden ikke er en fysisk person, en stiftelse eller et utenlandsk juridisk arrangement, 

skal rapporteringspliktige avgjøre om det er fysiske personer, alene eller sammen med nære 

familiemedlemmer, som 

a) eier mer enn 25 prosent av eierandelene i den juridiske personen eller 

sammenslutningen 

b) på grunn av innehav av aksjer, andeler eller medlemskap kontrollerer mer enn 25 

prosent av det totale antallet stemmer i den juridiske personen eller sammenslutningen 

c) har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av den juridiske personens eller 

sammenslutningens styremedlemmer eller tilsvarende 

d) på grunn av avtale med eiere, medlemmer, den juridiske personen eller 

sammenslutningen, vedtekter eller tilsvarende, kan utøve kontroll i samsvar med bokstav a, b 

eller c 

e) på annen måte utøver kontroll over den juridiske personen eller sammenslutningen. 

Dersom en eller flere fysiske personer gjennom kontroll over en eller flere juridiske personer, 

stiftelser, utenlandske juridiske arrangementer eller andre sammenslutninger utøver kontroll 

over en annen juridisk person eller sammenslutning på en måte som angitt i første ledd, skal 

den eller de fysiske personene anses å utøve kontroll også over den sistnevnte juridiske 

personen eller sammenslutningen. 

(2) Rapporteringspliktige skal ikke identifisere reelle rettighetshavere når kunden er et selskap 

med eierandeler opptatt til handel på regulert marked i EØS-stat eller er underlagt tilsvarende 

informasjonsplikt som det som gjelder ved notering på regulert marked i EØS-stat. Det 

samme gjelder når kunden er et majoritetseid datterselskap av et selskap som nevnt i første 

punktum. 

(3) Når rapporteringspliktige skal identifisere reelle rettighetshavere i stiftelser, gjelder 

følgende: 

a) Dersom en fysisk person er styremedlem eller daglig leder i stiftelsen, er 

vedkommende reell rettighetshaver. 

b) Dersom en fysisk person uttrykkelig er angitt til å utpeke et flertall av 

styremedlemmene i stiftelsen, er vedkommende reell rettighetshaver. Dersom en juridisk 

person uttrykkelig er angitt til å utpeke et flertall av styremedlemmene i stiftelsen, er reelle 

rettighetshavere i den juridiske personen også reelle rettighetshavere i stiftelsen. 

c) Dersom en fysisk person har avgitt grunnkapital til stiftelsen, er vedkommende reell 

rettighetshaver. Dersom andre enn fysiske personer har avgitt grunnkapital til stiftelsen, er 

reelle rettighetshavere i avgiveren også reelle rettighetshavere i stiftelsen. 
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d) Dersom en fysisk person er tilstått særlige rettigheter i medhold av stiftelsesloven § 9 

første ledd bokstav d, er vedkommende reell rettighetshaver. Dersom andre enn fysiske 

personer er tilstått særlige rettigheter i medhold av stiftelsesloven § 9 første ledd bokstav d, er 

reelle rettighetshavere i den som er tilstått særlige rettigheter, også reelle rettighetshavere i 

stiftelsen. 

e) Dersom en fysisk person uttrykkelig er angitt som destinatar, er vedkommende reell 

rettighetshaver. Dersom andre enn fysiske personer uttrykkelig er angitt som destinatar, er 

reelle rettighetshavere i destinataren også reelle rettighetshavere i stiftelsen. 

(4) Når rapporteringspliktige skal identifisere reelle rettighetshavere i utenlandske truster og 

lignende juridiske arrangementer, skal den rapporteringspliktige identifisere følgende 

personer: 

a) oppretter 

b) forvalter 

c) beskytter 

d) begunstigede eller, dersom individuelle begunstigede foreløpig ikke kan identifiseres, 

kretsen av begunstigede som har en hovedinteresse i opprettelsen eller forvaltningen av 

trusten eller det lignende juridiske arrangementet 

e) enhver annen fysisk person som ved direkte eller indirekte eierskap eller på annen 

måte utøver kontroll over trusten eller det lignende juridiske arrangementet 

(5) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om identifisering av reelle 

rettighetshavere etter denne bestemmelsen. 

§ 15. Særlig om livsforsikring og eiendomsmegling 

(1) Forsikringsforetak skal identifisere oppnevnt begunstiget etter forsikringsavtale, jf. 

forsikringsavtaleloven § 15-2. En begunstigets identitet skal bekreftes etter § 12 annet ledd 

ved utbetaling etter avtalen eller når begunstiget på andre måter utøver sine rettigheter. Reelle 

rettighetshavere til begunstiget skal identifiseres og identiteten bekreftes i samsvar med §§ 12 

og 14. Dersom forsikringsforetak blir klar over en overdragelse av rettighetene etter en 

livsforsikringsavtale, skal reelle rettighetshavere identifiseres så raskt som mulig etter 

overdragelsen. 

(2) Forsikringsforetaket skal senest ved utbetaling eller overdragelse av forsikringen gjøre 

egnede tiltak for å avdekke om den begunstigede, eventuelt reelle rettighetshavere til den 

begunstigede, er en politisk eksponert person eller nært familiemedlem eller kjent 

medarbeider til en politisk eksponert person. 

(3) Eiendomsmegler skal før oppgjør også gjennomføre kundetiltak etter §§ 12, 13, 14, 16, 17 

og 18 overfor oppdragsgiverens medkontrahent. 
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(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om hvilke forsikringsavtaler som faller inn 

under første ledd. 

§ 16. Forenklede kundetiltak 

(1) Dersom det er lav risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering, kan rapporteringspliktige 

gjennomføre forenklede kundetiltak. Forenklede kundetiltak kan ikke gjennomføres når 

rapporteringspliktige har mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering. 

(2) Ved forenklede kundetiltak kan krav til bekreftelse av reelle rettighetshaveres identitet og 

retten til å handle på vegne av kunden etter §§ 12 og 13 lempes. Det samme gjelder kravet til 

å innhente og vurdere nødvendige opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art 

etter §§ 12 og 13 femte ledd. 

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om forenklede kundetiltak. 

§ 17. Forsterkede kundetiltak ved høy risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering 

(1) Dersom det er høy risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering, skal rapporteringspliktige 

gjennomføre forsterkede kundetiltak. 

(2) Ved forsterkede kundetiltak etter første ledd skal rapporteringspliktige, i tillegg til å 

oppfylle kravene til å innhente og bekrefte opplysninger etter §§ 12, 13, 14 og 15, iverksette 

ytterligere nødvendige tiltak for å sikre kjennskap om kunden, reelle rettighetshavere og 

kundeforholdets formål og tilsiktede art. 

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om forsterkede kundetiltak. 

§ 18. Forsterkede kundetiltak overfor politisk eksponerte personer og nære 

familiemedlemmer og kjente medarbeidere til politisk eksponerte personer 

(1) Rapporteringspliktige skal gjennomføre forsterkede kundetiltak når kunden, personer som 

handler på vegne av kunden eller er gitt disposisjonsrett over en konto eller et depot, eller 

reelle rettighetshavere er en politisk eksponert person. 

(2) Ved etablering av kundeforhold med en politisk eksponert person eller når en eksisterende 

kunde, personer som handler på vegne av kunden eller er gitt disposisjonsrett over en konto 

eller et depot, eller reelle rettighetshavere blir en politisk eksponert person, skal 

rapporteringspliktige blant annet 

a) påse at det innhentes godkjenning fra overordnet før etablering eller opprettholdelse av 

kundeforholdet 

b) gjennomføre tilstrekkelige tiltak for å fastslå formuens og midlenes opprinnelse 

(3) Er den begunstigede eller reelle rettighetshavere til den begunstigede en politisk eksponert 

person eller nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en politisk eksponert person, skal 
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forsikringsforetaket påse at overordnet informeres før utbetaling og gjennomføre særlig 

forsterket kontroll med hele kundeforholdet. 

(4) Rapporteringspliktige skal gjennomføre tiltakene etter første til tredje ledd i minst ett år 

etter at den politisk eksponerte personen avsluttet stillingen eller vervet, jf. § 9. 

(5) Første til fjerde ledd gjelder tilsvarende overfor nære familiemedlemmer og kjente 

medarbeidere til en politisk eksponert person. 

§ 19. Forsterkede kundetiltak ved korrespondentforbindelse 

(1) Ved inngåelse av en avtale om korrespondentforbindelse med en institusjon fra stat 

utenfor EØS som respondentinstitusjon, skal rapporteringspliktige som nevnt i § 4 første ledd 

bokstav a til c, e, g til l, n og o, 

a) innhente tilstrekkelige opplysninger om respondentinstitusjonen for å forstå 

virksomhetens art og omdømme og tilsynets kvalitet 

b) vurdere respondentinstitusjonens tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering 

c) påse at det innhentes godkjenning fra overordnet før etablering av ny 

korrespondentforbindelse 

d) dokumentere institusjonenes ansvar 

e) ved oppgjørskonti forsikre seg om at respondentinstitusjonen 

1. har bekreftet identiteten til og fører løpende oppfølging av kunder som har direkte 

adgang til konti hos korrespondentinstitusjonen, og 

2. på anmodning kan fremlegge relevante opplysninger fra kundetiltakene og den 

løpende oppfølgingen til korrespondentinstitusjonen. 

(2) Med oppgjørskonto som nevnt i første ledd bokstav e, menes konto hos 

rapporteringspliktig som kan disponeres av tredjepart som er kunde av respondentinstitusjon. 

§ 20.Forbud mot korrespondentforbindelse med tomt bankselskap 

(1) Rapporteringspliktige som nevnt i § 4 første ledd bokstav a til c, e, g til l, n og o, skal ikke 

inngå eller opprettholde korrespondentforbindelse med tomt bankselskap. 

Rapporteringspliktige som nevnt skal treffe egnede tiltak for å sikre at det ikke inngås eller 

opprettholdes korrespondentforbindelse med institusjon som er kjent for å tillate at konti 

brukes av tomt bankselskap. 

(2) Med tomt bankselskap menes foretak som driver tilsvarende virksomhet som nevnt i § 4 

første ledd bokstav a til c, e, g til l, n og o, som er opprettet i stat der foretaket ikke er fysisk 

til stede med en reell ledelse og administrasjon, og som ikke er tilknyttet et regulert 

finanskonsern. 
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§ 21.Følger av at kundetiltak ikke kan gjennomføres 

(1) Dersom kundetiltak, herunder eventuelle påkrevde forsterkede kundetiltak, ikke kan 

gjennomføres, skal rapporteringspliktige ikke etablere kundeforholdet eller utføre 

transaksjonen. Rapporteringspliktige skal vurdere om det er grunnlag for nærmere 

undersøkelser og rapportering i samsvar med §§ 25 og 26. 

(2) Første ledd gjelder ikke når en advokat eller annen som ervervsmessig eller stadig yter 

selvstendig rettshjelp, fastslår en klients rettsstilling eller bistår en klient i forbindelse med 

rettergang. 

§ 22. Kundetiltak utført av tredjepart 

(1) For gjennomføring av kundetiltak som nevnt i § 12 første til tredje ledd og femte ledd, § 

13 første til tredje ledd og femte ledd og § 14, kan rapporteringspliktige etter skriftlig avtale 

legge til grunn kundetiltak utført av følgende tredjeparter: 

a) bank 

b) kredittforetak 

c) finansieringsforetak 

d) verdipapirforetak 

e) forvaltningsselskap for verdipapirfond 

f) forsikringsforetak 

g) norsk foretak som driver forsikringsformidling som ikke er gjenforsikringsmegling 

h) verdipapirregister som er rapporteringspliktig 

i) forvalter av alternative investeringsfond 

j) statsautorisert og registrert revisor og godkjent revisjonsselskap 

k) autorisert regnskapsfører og autorisert regnskapsførerselskap 

l) advokat og annen som ervervsmessig eller stadig yter rettshjelp 

m) eiendomsmegler og eiendomsmeglingsforetak 

Er en tredjepart som nevnt i bokstav a til f og h til m fra annen stat, må denne være underlagt 

regler om kundetiltak, oppbevaring og tilsyn som svarer til reglene i denne lov. 

(2) Adgang til å legge til grunn kundetiltak utført av en tredjepart medfører ikke unntak fra 

den rapporteringspliktiges plikt til å registrere og lagre opplysninger og dokumenter etter § 30 
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eller ansvar for at kundetiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser i eller i medhold av 

loven her. 

(3) Rapporteringspliktige skal i avtalen forsikre seg om at tredjeparten overholder tilsvarende 

krav som følger av loven her. 

(4) Rapporteringspliktige skal 

a) umiddelbart innhente opplysninger tredjeparten har innhentet i samsvar med §§ 12 til 

14, og 

b) i avtalen forsikre seg om at tredjeparten uten opphold utleverer opplysninger og kopier 

av dokumenter brukt for å identifisere og bekrefte kundens, reelle rettighetshaveres og andres 

identitet. 

(5) Utlevering av opplysninger og dokumenter fra en tredjepart i samsvar med denne 

paragrafen medfører ikke brudd på lovbestemt taushetsplikt når kunden informeres om at 

opplysningene og dokumentene utleveres. 

(6) Rapporteringspliktige som er del av konsern, kan gis forhåndsgodkjenning av 

tilsynsmyndigheten til å legge til grunn kundetiltak utført av andre rapporteringspliktige i 

konsernet dersom 

a) konsernet anvender felles retningslinjer og rutiner for kundetiltak, lagring og 

registrering av opplysninger og dokumenter og andre tiltak mot hvitvasking og 

terrorfinansiering i samsvar med bestemmelser i eller i medhold av loven her, og 

b) det føres tilsyn på konsernnivå. 

(7) Departementet kan i forskrift gi regler om unntak fra første ledd annet punktum. 

Departementet kan i forskrift gi regler om at andre rapporteringspliktige kan opptre som 

tredjepart. 

0 Endres ved lov 15 mars 2019 nr. 6 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer). 

§ 23. Utkontraktering av kundetiltak 

(1) Reglene om tredjepart i § 22 kommer ikke til anvendelse på utkontraktering der 

oppdragstaker anses å være del av den rapporteringspliktige. 

(2) Avtale om utkontraktering skal være skriftlig. Den rapporteringspliktige skal sikre seg at 

oppdragstakeren har den nødvendige evne og kapasitet til å påta seg oppdraget. Den 

rapporteringspliktige skal løpende kontrollere at oppdragstakeren gjennomfører den 

utkontrakterte oppgaven i samsvar med den rapporteringspliktiges rutiner etter § 8 og for 

øvrig i samsvar med bestemmelser i eller i medhold av loven her. Den rapporteringspliktige 

skal på bakgrunn av kontrollen løpende vurdere forsvarligheten av utkontrakteringen. Den 

rapporteringspliktige skal sikre at utkontrakteringen ikke medfører at tilsynsmyndighetens 

muligheter for å føre tilsyn forringes eller vanskeliggjøres. 
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(3) Utkontraktering medfører ikke unntak fra den rapporteringspliktiges ansvar for 

overholdelse av bestemmelser i eller i medhold av loven her. 

(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om adgangen til å utkontraktere, herunder 

avgrense hvem det kan utkontrakteres til, og nærmere regler om krav til avtale om 

utkontraktering. 

§ 24. Løpende oppfølging av kundeforhold 

(1) Rapporteringspliktige skal løpende følge opp kundeforhold. Oppfølgingen skal blant annet 

omfatte å overvåke at transaksjoner som utføres i kundeforholdet, er i samsvar med den 

rapporteringspliktiges innhentede opplysninger om kunden, kundens virksomhet og 

risikoprofil, midlenes opprinnelse og kundeforholdets formål og tilsiktede art. 

(2) Rapporteringspliktige skal jevnlig gjennomføre kundetiltak som ledd i løpende 

oppfølging. Kundetiltak skal uansett gjennomføres når det er tvil om tidligere innhentede 

opplysninger er korrekte eller tilstrekkelige. 

(3) Dersom kunden eller reelle rettighetshavere er en politisk eksponert person eller nært 

familiemedlem eller kjent medarbeider til en politisk eksponert person, skal det gjennomføres 

forsterket løpende oppfølging av kundeforholdet. 

(4) Dersom kundetiltak som ledd i løpende oppfølging ikke kan gjennomføres, skal 

rapporteringspliktige avvikle kundeforholdet. Rapporteringspliktige skal vurdere om det er 

grunnlag for nærmere undersøkelser og rapportering i samsvar med §§ 25 og 26. 

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om fremgangsmåten ved avvikling av 

kundeforhold. 

(5) Fjerde ledd gjelder ikke når en advokat eller annen som ervervsmessig eller stadig yter 

selvstendig rettshjelp, fastslår en klients rettsstilling eller bistår en klient i forbindelse med 

rettergang. 

 

Kapittel 5. Nærmere undersøkelser. Rapportering 

§ 25. Undersøkelsesplikt 

(1) Dersom rapporteringspliktige avdekker forhold som kan indikere at midler har tilknytning 

til hvitvasking eller terrorfinansiering, skal det foretas nærmere undersøkelser. 

(2) Nærmere undersøkelser skal alltid gjennomføres dersom det avdekkes forhold som 

avviker fra den rapporteringspliktiges kjennskap til kunden, kundeforholdets formål og 

tilsiktede art, eller en transaksjon 

a) synes å mangle et legitimt formål 

b) er usedvanlig stor eller kompleks 
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c) er uvanlig ut fra kundens kjente forretningsmessige eller personlige mønster av 

transaksjoner 

d) foretas til eller fra person i et land eller område som ikke har tilfredsstillende tiltak mot 

hvitvasking og terrorfinansiering 

e) på annen måte har uvanlig karakter 

§ 26. Rapporteringsplikt. Opplysningsplikt. Ansvarsfrihet 

(1) Dersom det etter nærmere undersøkelser er forhold som gir grunnlag for mistanke om 

hvitvasking eller terrorfinansiering, skal rapporteringspliktige oversende opplysninger til 

Økokrim om forholdene. Etter forespørsel fra Økokrim skal rapporteringspliktige oversende 

andre nødvendige opplysninger, uavhengig av om den rapporteringspliktige av eget tiltak har 

oversendt opplysninger etter første punktum. 

(2) Rapporteringsplikten og opplysningsplikten gjelder også personlig for 

rapporteringspliktiges styremedlemmer, ledere, ansatte og andre som utfører oppdrag på 

vegne av foretaket. 

(3) Advokater og andre som ervervsmessig eller stadig yter selvstendig rettshjelp, skal ikke 

oversende opplysninger som de mottar fra eller innhenter om klienten når de fastslår en 

klients rettsstilling eller bistår en klient i forbindelse med rettergang. Tilsvarende gjelder for 

andre rapporteringspliktige når de bistår en advokat eller annen som ervervsmessig eller 

stadig yter selvstendig rettshjelp i arbeid som nevnt i første punktum. Departementet kan i 

forskrift gi regler om at advokater og andre som ervervsmessig eller stadig yter selvstendig 

rettshjelp, skal oversende opplysninger til Økokrim via et annet organ. 

(4) Oversendelse av opplysninger til Økokrim i god tro medfører ikke brudd på taushetsplikt 

og gir ikke grunnlag for erstatningsansvar eller straffansvar, med mindre det foreligger grov 

uaktsomhet. 

(5) Departementet kan i forskrift pålegge rapporteringspliktige å oversende opplysninger til 

Økokrim elektronisk. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om rapportering av 

transaksjoner med tilknytning til land eller områder som ikke har tilfredsstillende ordninger 

for å avdekke og forebygge hvitvasking og terrorfinansiering. 

§ 27. Gjennomføring av mistenkelig transaksjon 

(1) Rapporteringspliktige skal ikke gjennomføre mistenkelige transaksjoner før Økokrim er 

underrettet. Økokrim kan i særlige tilfeller forby gjennomføring av en transaksjon. 

(2) Dersom det er umulig å stanse transaksjonen, eller dersom stans av transaksjonen kan 

vanskeliggjøre undersøkelser av person som kan dra fordel av en mistenkelig transaksjon, skal 

Økokrim varsles umiddelbart etter at transaksjonen er gjennomført. 
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§ 28. Forbud mot å avsløre undersøkelser, rapportering og etterforskning 

(1) Rapporteringspliktige, herunder styremedlemmer, ledere, ansatte og andre som utfører 

oppdrag på vegne av rapporteringspliktige, skal ikke gjøre kunden eller tredjepersoner kjent 

med undersøkelser, oversendelse av opplysninger til Økokrim eller etterforskning. 

(2) Første ledd er ikke til hinder for meddelelse av opplysninger til påtalemyndigheten eller 

den rapporteringspliktiges tilsynsmyndighet etter hvitvaskingsregelverket. 

(3) Første ledd er ikke til hinder for utveksling av opplysninger mellom rapporteringspliktige 

som nevnt i § 4 første ledd bokstav a til c, e, g, h til k, n og o, som er del av samme konsern 

og etablert i EØS. Tilsvarende gjelder for filialer og majoritetseide datterselskaper i 

tredjeland, forutsatt at filialen eller datterselskapet overholder den rapporteringspliktiges 

rutiner. 

(4) Første ledd er ikke til hinder for utveksling av opplysninger etter § 31 annet ledd. 

(5) Første ledd er ikke til hinder for utveksling av opplysninger mellom rapporteringspliktige 

som nevnt i § 4 annet ledd bokstav a til c, som utøver sin virksomhet innenfor samme 

juridiske person eller nettverk. Det samme gjelder for utveksling av opplysninger til 

a) rapporteringspliktige omfattet av direktiv (EU) 2015/849 artikkel 2 nr. 1 punkt 3 

bokstav a eller b, og 

b) rapporteringspliktige i stat utenfor EØS som pålegger tilsvarende krav som fastsatt i 

direktiv (EU) 2015/849. 

Med nettverk menes en struktur som har felles eierskap, ledelse eller internkontroll med at 

relevante regelverk overholdes. 

(6) Første ledd er ikke til hinder for utveksling av opplysninger mellom rapporteringspliktige 

etter tredje og femte ledd om en felles kunde i en transaksjon hvor de aktuelle 

rapporteringspliktige er involvert, forutsatt at de rapporteringspliktige tilhører samme 

profesjonskategori og er pålagt forpliktelser med hensyn til taushetsplikt og vern av 

personopplysninger. 

(7) Første ledd er ikke til hinder for at rapporteringspliktige som nevnt i § 4 annet ledd 

bokstav a til c, forsøker å få kunden til å avstå fra å begå en ulovlig handling. 

(8) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om unntak fra forbudet i første ledd. 

r, herunder om sletting av opplysninger. 
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Utdrag fra lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg 

utenom faste forretningslokaler (angrerettloven).   
 

 
DATO: LOV-2014-06-20-27   

DEPARTEMENT: BLD (Barne- og likestillingsdepartementet)  

PUBLISERT:  I 2014 hefte 8 

IKRAFTTREDELSE:  20.06.2014 

ENDRER: LOV-2000-12-21-105 

KUNNGJORT: 
KORTTITTEL: 

20.06.2014  KL.15.50 
Angrerettloven - angrl.  

 

 
 

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser  

§ 1.Virkeområde 

Loven gjelder ved salg av varer og tjenester til forbruker, når den næringsdrivende opptrer i 

næringsvirksomhet, og avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenom faste 

forretningslokaler.1 

Lovens kapittel 2 til 5 og §§ 41 og 42 gjelder også den som i næringsvirksomhet opptrer på 

vegne av en ikke-næringsdrivende selger eller tjenesteyter i situasjoner som nevnt i første 

ledd. 

Loven gjelder for Svalbard og Jan Mayen. Departementet kan likevel i forskrift bestemme at 

hele eller deler av loven ikke skal gjelde, og gi særlige regler av hensyn til de stedlige forhold. 

§ 2.Unntak fra lovens virkeområde 

Loven gjelder ikke for: 

a) 
avtaler om salg av varer og andre tjenester enn finansielle tjenester fra salgsautomater og 

automatiserte forretningslokaler, 

b) 

avtaler om salg eller oppføring av fast eiendom og avtaler som gjelder rettigheter i fast eiendom,1 

med unntak av utleie.2 Som salg av fast eiendom regnes også salg av adkomstdokumenter med 

tilknyttet leierett eller borett i bolig,3 

c) 
avtaler som omfattes av lov om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv. 

(tidspartloven), 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A741
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A742
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d) avtaler som omfattes av lov om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven), 

e) avtaler om persontransporttjenester. Kravene i § 16 får likevel anvendelse, 

f) 

avtaler som er inngått med ekomtilbyder gjennom offentlig tilgjengelige betalingstelefoner for 

bruk av disse, eller som er inngått for bruk av én enkelt telefon-, Internett-, eller 

telefaksforbindelse opprettet av en forbruker, 

g) 

avtaler om salg av varer og andre tjenester enn finansielle tjenester utenom faste 

forretningslokaler når den samlede kontraktssummen, inkludert frakt- og tilleggskostnader som 

forbrukeren skal betale, er 300 kr eller mindre. 

 

§ 3.Ufravikelighet 

Loven kan ikke fravikes ved avtale til ulempe for en forbruker. 

§ 4. Forholdet til annet regelverk 

Loven medfører ingen begrensninger i opplysningsplikt eller krav til avtalen som følger av 

andre regler. 

§ 5.Definisjoner 

I loven menes med: 

a) forbruker: fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, 

b) 

fjernsalg: avtale inngått ved organisert ordning for salg eller tjenesteyting uten at den 

næringsdrivende og forbrukeren er fysisk til stede samtidig, og der inngåelse av avtale skjer 

utelukkende ved bruk av fjernkommunikasjonsmidler, 

c) 

faste forretningslokaler: sted for detaljsalg der den næringsdrivende utøver sin faste virksomhet, 

eller flyttbare forretningslokaler for detaljsalg der den næringsdrivende vanligvis utøver sin 

virksomhet, 

d) 

avtale inngått utenom faste forretningslokaler: avtale der forbrukeren inngår avtale eller 

fremsetter tilbud i nærvær av den næringsdrivende på annet sted enn dennes faste 

forretningslokaler, samt avtale inngått i den næringsdrivendes faste forretningslokaler eller 

gjennom et fjernkommunikasjonsmiddel umiddelbart etter en personlig og individuelt rettet 

henvendelse til forbrukeren i en situasjon som omfattes av første alternativ, 

e) 
finansiell tjeneste: banktjeneste, kredittjeneste, forsikringstjeneste, individuell pensjonstjeneste, 

investeringstjeneste, eller betalingstjeneste, 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A716
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f) 
varig medium: enhver innretning som gjør forbrukeren eller den næringsdrivende i stand til å 

lagre opplysninger på en slik måte at opplysningene i fremtiden er tilgjengelige i uendret form, 

g) 

tilknyttet avtale: avtale der forbrukeren mottar varer eller tjenester i forbindelse med en 

fjernsalgsavtale eller en avtale inngått utenom faste forretningslokaler, og der varene leveres 

eller tjenestene ytes av den næringsdrivende eller en tredjeperson på grunnlag av en ordning 

mellom en tredjeperson og den næringsdrivende, 

h) 

offentlig auksjon: salgsmetode der varer eller tjenester tilbys av den næringsdrivende til 

forbrukere, der forbrukeren er personlig til stede eller har mulighet til å være til stede, ved en 

åpen, konkurransebasert budprosedyre som ledes av en auksjonarius, og der budgiveren som får 

tilslaget, må kjøpe varene eller tjenestene, 

i) digitalt innhold: data som blir fremstilt og levert i digital form. 

 

§ 6.Fristberegning 

Når en frist uttrykt i dager skal beregnes fra det tidspunkt en hendelse inntreffer eller en 

handling finner sted, skal den dag hendelsen inntreffer eller handlingen finner sted, ikke anses 

som en del av fristen. 

Alle kalenderdager medregnes i en frist. Ender en frist på en lørdag, helligdag eller 

høytidsdag forlenges den til nærmeste virkedag. 

 

Kapittel 7. Regler om opplysningsplikt og avtalebekreftelse for fjernsalg og 

salg utenom faste forretningslokaler av finansielle tjenester 

§ 28.Opplysningsplikt før avtaleinngåelse ved fjernsalg av finansielle tjenester 

I rimelig tid før det blir inngått en fjernsalgsavtale som gjelder finansielle tjenester,1 skal den 

næringsdrivende gi forbrukeren2 opplysninger om: 

a) 

den næringsdrivendes navn, organisasjonsnummer og ervervsmessige hovedaktivitet og den 

næringsdrivendes geografiske adresse.3 Har en utenlandsk næringsdrivende en representant her i 

landet, eller for øvrig representeres overfor forbrukeren av en annen næringsdrivende, skal 

forbrukeren ha tilsvarende opplysninger om representanten, 

b) 
eventuelle godkjenningsordninger som virksomheten er underlagt og opplysninger om den 

relevante tilsynsmyndigheten, 

c) den finansielle tjenestens viktigste egenskaper, 
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d) 

eventuelle særskilte risikoer knyttet til det finansielle instrumentet eller til operasjoner som skal 

utføres. Er tjenestens pris avhengig av svingninger i finansmarkedene, skal det opplyses om dette 

og om at historisk verdiutvikling og avkastning ikke kan brukes som indikator på framtidig 

utvikling og avkastning, 

e) 

den samlede prisen forbrukeren skal betale, inklusive provisjoner, gebyrer og alle skatter og 

avgifter som betales gjennom den næringsdrivende, og spesifikasjon av alle enkeltelementer i 

prisen. Kan det ikke opplyses om nøyaktig pris, skal det opplyses om utregningsgrunnlaget, 

f) 
at det kan finnes andre avgifter og/eller kostnader som ikke betales gjennom eller blir pålagt 

gjennom den næringsdrivende, 

g) eventuelle grenser for hvor lenge opplysningene er gyldige, 

h) ordninger for betaling og for oppfylling av avtalen, 

i) 
eventuelle særlige tilleggskostnader som belastes forbrukeren ved bruk av 

fjernkommunikasjonsmetoden, 

j) 
hvorvidt forbrukeren har angrerett eller ikke, den eventuelle angrefristens lengde, vilkår for å 

bruke angreretten, herunder hvilket beløp forbrukeren kan bli avkrevd ved bruk av angreretten, 

k) 
hvordan angreretten kan brukes, blant annet hvilken adresse melding om bruk av angreretten 

kan sendes til, samt om følgene av å ikke bruke angreretten, 

l) avtalens korteste varighet for avtaler om løpende eller tilbakevendende finansielle tjenester, 

m) 
eventuelle rettigheter avtalen gir partene til førtidig eller ensidig å avslutte avtaleforholdet, 

herunder eventuelle vederlag som pålegges i henhold til avtalen i slike tilfelle, 

n) 
navnet på den medlemsstaten eller medlemsstatene hvis lover er brukt av den næringsdrivende 

som grunnlag for å kontakte forbrukeren før avtalen inngås, 

o) eventuelle lovvalgs- eller vernetingsbestemmelser i avtalen, 

p) 

på hvilket eller hvilke språk avtalevilkårene og forhåndsopplysningene nevnt i denne 

bestemmelsen finnes, samt på hvilket eller hvilke språk den næringsdrivende, med samtykke fra 

forbrukeren, forplikter seg til å kommunisere så lenge avtalen løper, 

q) 
muligheten for å få løst eventuelle tvister med den næringsdrivende utenfor domstolene og 

hvordan forbrukere eventuelt kan bruke ordningene, 
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r) 
garantifond eller erstatningsordninger som ikke er omfattet av direktiv 94/19/EF om 

innskuddsgarantiordninger og direktiv 97/9/EF om erstatningsordninger for investorer. 

Hvis fjernsalgsavtalen gjelder betalingstjenester som definert i finansavtaleloven4 § 11, skal 

den næringsdrivende istedenfor opplysninger som nevnt i første ledd bokstav a, b, c, e, l, m, o, 

p og q gi opplysningene nevnt i finansavtaleloven § 15 annet ledd, eventuelt opplysningene 

nevnt i finansavtaleloven § 23 første ledd hvis det gjelder en enkeltstående 

betalingstransaksjon som ikke er omfattet av en rammeavtale. 

Opplysningene skal gis på en klar og forståelig måte og i en form som er tilpasset den 

fjernkommunikasjonsmetoden som er brukt. Det skal tas særskilt hensyn til behovet for 

beskyttelse av personer uten rettslig handleevne,5 som for eksempel mindreårige.6 Der 

markedsføringen er rettet til norske forbrukere, skal opplysningene være på norsk. Hvis den 

næringsdrivende ikke gir alle opplysningene i markedsføringen,7 skal det opplyses om hvor 

forbrukeren kan få dem. 

Forutsatt at forbrukeren uttrykkelig har gitt sitt samtykke til dette, kan den næringsdrivende i 

telefonsamtaler nøye seg med å gi opplysningene nevnt i første ledd bokstav a, c, d, e, f og j. 

Den næringsdrivende skal i så fall informere forbrukeren om at flere opplysninger er 

tilgjengelige på forespørsel, og hva slags opplysninger dette er. Den næringsdrivende skal 

uansett gi fullstendige opplysninger etter første ledd skriftlig på varig medium på det 

tidspunktet som følger av reglene i § 30 første ledd. 

Hvis det utføres flere separate transaksjoner av samme type mellom de samme partene uten at 

det foreligger noen innledende avtale om tjenesten, gjelder bestemmelsen her bare for den 

første transaksjonen. Hvis det går mer enn ett år mellom transaksjonene, skal opplysningene 

likevel gis på nytt. 

Ved uanmodet tilbud fremsatt på telefon blir forbrukeren ikke bundet før han eller hun har 

akseptert tilbudet skriftlig. Dette skal den næringsdrivende gi forbrukeren skriftlig opplysning 

om før denne blir bundet av en fjernsalgsavtale. Dette gjelder ikke ved fjernsalg av 

betalingstjenester som definert i finansavtaleloven § 11. 

§ 29.Forskrift 

Departementet kan i forskrift fastsette at den næringsdrivende plikter å gi ytterligere 

opplysninger enn de som er angitt i § 28. 

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvordan opplysningsplikten etter 

§ 28 skal oppfylles. 

§ 30.Opplysninger og avtalevilkår på varig medium ved fjernsalg1 av finansielle tjenester2  

I rimelig tid før avtale blir inngått skal den næringsdrivende gi forbrukeren3 alle avtalevilkår 

og alle opplysninger etter § 28 første ledd skriftlig på et varig medium4 som forbrukeren råder 

over. Hvis avtalen inngås på forbrukerens oppfordring og det brukes en 

fjernkommunikasjonsmetode som ikke gjør det mulig å gi avtalevilkår og opplysninger på 

https://lovdata.no/pro/#reference/eu/31994l0019
https://lovdata.no/pro/#reference/eu/31997l0009
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-06-25-46/%C2%A711
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-06-25-46/%C2%A715
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-06-25-46/%C2%A723
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A730
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-06-25-46/%C2%A711
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A728
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A728
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A728
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varig medium før avtaleinngåelsen, skal den næringsdrivende oppfylle sine forpliktelser straks 

etter at avtalen er inngått. 

§ 28 fjerde ledd gjelder tilsvarende. 

1 Se § 5, b. 

2 Se § 5, e. 

3 Se § 5, a. 

4 Se § 5, f. 

§ 31.Rett for forbrukeren til ved fjernsalg av finansielle tjenester å få avtalevilkår på 

papir og til å bytte fjernkommunikasjonsmetode 

Forbrukeren kan når som helst under avtaleforholdet be om å få avtalevilkårene på papir. 

Forbrukeren har rett til å bytte til en annen fjernkommunikasjonsmetode, med mindre dette er 

i strid med avtalen eller den typen finansiell tjeneste1 som ytes. 

1 Se § 5, e. 

 

§ 32.Opplysninger på varig medium ved salg av finansielle tjenester utenom faste 

forretningslokaler 

I forbindelse med inngåelse av en avtale om finansielle tjenester1 utenom faste 

forretningslokaler, skal den næringsdrivende gi forbrukeren2 opplysninger som nevnt i § 28 

første ledd bokstav j og k skriftlig på et varig medium som forbrukeren råder over. 

1 Se § 5, e. 

2 Se § 5, a. 

§ 33.Forskrift 

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om krav til oppfyllelse av 

opplysningsplikten etter §§ 30 og 32, herunder at opplysninger om angreretten skal gis ved 

bruk av et angreskjema fastsatt av departementet. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A728
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A728
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A730
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A732
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Kapittel 8. Angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler 

av finansielle tjenester 

§ 34.1Angreretten ved fjernsalg 

Forbrukeren2 har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til den næringsdrivende 

før utløpet av angrefristen, jf. annet ledd. For avtaler om livsforsikring og individuelle 

pensjonsavtaler er fristen 30 dager. For andre avtaler er fristen 14 dager. 

Fristen løper fra avtalen er inngått3 eller, ved livsforsikringsavtaler,4 fra forbrukeren2 har fått 

melding om at avtalen er inngått, forutsatt at avtalevilkårene og opplysningene som kreves i § 

30 første ledd er mottatt på foreskreven måte. Dersom opplysningsplikten først oppfylles etter 

avtaleinngåelsen eller melding om at en livsforsikringsavtale er inngått, løper fristen fra det 

tidspunktet opplysningsplikten er oppfylt. 

1 Se § 5, b. 

2 Se § 5, a. 

3 Jf. lov 31 mai 1918 nr. 4 kap. 1. 

4 Se lov 16 juni 1989 nr. 69 § 10-1 (2). 

§ 35.1Unntak fra angreretten ved fjernsalg 

Angreretten gjelder ikke for: 

a) 
tjenester der prisen avhenger av svingninger i finansmarkedet som den næringsdrivende ikke har 

innflytelse på og som kan forekomme i angreperioden, 

b) 
avtaler om reise- og reisegodsforsikring eller andre forsikringsavtaler med kortere varighet enn 

en måned, 

c) 
avtaler som etter forbrukerens uttrykkelige anmodning er blitt oppfylt av begge parter før 

forbrukeren utøver sin angrerett, 

d) kreditt som er sikret ved pant i fast eiendom eller i rettighet knyttet til fast eiendom.2 

 

§ 36.1Gjennomføring av angreretten ved fjernsalg 

Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av 

partene har oppfylt deler av avtalen, skal det skje en tilbakeføring. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A730
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A730
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1918-05-31-4/kap1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1989-06-16-69/%C2%A710-1
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Ved bruk av angreretten kan forbrukeren2 kun pålegges å betale for den tjenesten som faktisk 

er levert. Det beløpet forbrukeren skal betale skal stå i rimelig forhold til omfanget av den 

tjenesten som allerede er levert sammenlignet med avtalens fulle oppfyllelse. 

Rett til betaling forutsetter at oppfyllelse av avtalen er påbegynt etter forbrukerens2 

anmodning, og at forbrukeren er blitt opplyst om det beløpet som skal betales i henhold til 

reglene i § 28 bokstav j, jf. § 30 første ledd. 

Den næringsdrivende skal snarest mulig, og senest innen 30 dager, tilbakebetale ethvert beløp 

som er mottatt fra forbrukeren2 i forbindelse med avtalen, med unntak av eventuelle beløp 

etter annet ledd. Fristen løper fra den dagen den næringsdrivende mottar melding om bruk av 

angreretten. 

Forbrukeren2 skal snarest mulig, og senest innen 30 dager, tilbakeføre ethvert beløp eller 

annet formuesgode som han eller hun har mottatt. Fristen løper fra den dagen forbrukeren 

sender melding om bruk av angreretten. 

§ 37.Oppheving av visse tilknyttede avtaler1 ved fjernsalg2  

Hvis det til en finansiell tjeneste3 er knyttet en annen fjernsalgsavtale om tjenester som skal 

leveres av den næringsdrivende, oppheves den andre avtalen uten at det kan kreves vederlag 

for opphevelsen dersom forbrukeren bruker angreretten etter § 34. 

Første ledd gjelder tilsvarende når den tilknyttede tjenesten ytes av en annen enn den som yter 

den finansielle tjenesten3 på grunnlag av avtale mellom dem. Den som yter den finansielle 

tjenesten, skal i så fall gi melding til den andre næringsdrivende umiddelbart etter at melding 

om bruk av angreretten er mottatt fra forbrukeren. 

§ 38.Angreretten ved salg utenom faste forretningslokaler 

Forbrukeren1 har rett til å gå fra avtalen ved å gi melding til den næringsdrivende innen 14 

dager etter at de opplysningene som kreves etter § 32 er mottatt på foreskreven måte. 

Bestemmelsene i § 20 første og tredje ledd og § 6 gjelder tilsvarende. 

Departementet kan i forskrift fastsette særlige regler om angreretten, herunder gjøre unntak 

fra angreretten for bestemte typer tjenester. 

§ 39.Gjennomføring av angreretten ved salg utenom faste forretningslokaler 

Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av 

partene har oppfylt hele eller deler av avtalen, skal det skje en tilbakeføring. 

Den næringsdrivende plikter å tilbakebetale det forbrukeren1 har betalt, samt eventuelt et 

beløp til dekning av returkostnader, senest 14 dager fra den dagen melding om bruk av 

angreretten er mottatt. 

Har forbrukeren mottatt varer i forbindelse med tjenesteavtalen, gjelder følgende: 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A728
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A730
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https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2014-06-20-27/%C2%A732
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a) returkostnader bæres av den næringsdrivende, 

b) 
forbrukeren kan holde varen tilbake inntil han eller hun har mottatt tilbakebetaling og 

eventuelt et beløp tilsvarende returkostnader fra den næringsdrivende, 

c) 
når forbrukeren har mottatt det den næringsdrivende skal betale, skal forbrukeren sende eller 

levere varen til den næringsdrivende innen rimelig tid, 

d) 

er varen sendt gjennom posten eller en annen selvstendig fraktfører, skal den sendes tilbake på 

tilsvarende måte. Dersom den næringsdrivende ikke har ordnet med hensiktsmessig 

returpakning, gjelder bestemmelsen i bokstav e, 

e) 

er varen levert på annen måte, skal den stilles til den næringsdrivendes rådighet for avhenting på 

det stedet varen ble mottatt. Er varen i disse tilfellene levert på et annet sted enn i forbrukerens 

hjem, kan det avtales at varen skal sendes eller leveres på en annen måte som ikke medfører 

urimelig ulempe for forbrukeren, 

f) 
forbrukeren plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres til den næringsdrivende, 

men kan i stedet be den som leverer varen, om å returnere den til den næringsdrivende, og 

g) 

dersom forbrukeren har gitt melding til den næringsdrivende om at varen kan hentes i henhold til 

bokstav e, og dette ikke skjer innen tre måneder fra meldingen er mottatt, tilfaller den 

forbrukeren vederlagsfritt. 

 


