
  
  

Nærings- og fiskeridepartementet    

Deres referanse: 

18/6259-3 

Vår referanse: 

201400008-30 

Dato: 

13. mars 2019 

HØRING – FORSLAG OM NY FORSKRIFT TIL FORETAKSNAVNELOVEN 

Vi viser til departementets høringsbrev av 11. januar vedlagt høringsnotat av samme dato. 

ØKOKRIM er positive til at det utarbeides ny forskrift til foretaksnavneloven. Vi er i denne 

sammenheng særlig opptatt av regler som bidrar til større åpenhet rundt norskregistrerte 

utenlandske foretak (NUF) og vil i det følgende kommentere dette nærmere. 

Forslaget om at foretaksnavnet for norskregistrerte utenlandske foretak skal inneholde ordene 

"norskregistrert utenlandsk foretak" eller forkortelsen NUF 

For aktører som har kontakt med et foretak vil det som hovedregel være viktig å vite om man 

har å gjøre med et norsk eller utenlandsk rettssubjekt. ØKOKRIM støtter departementets forslag 

og viser til begrunnelsen i høringsnotatet. 

Forslaget om at det utenlandske foretakets ansvarsform skal være en del av foretaksnavnet til 

det norskregistrerte utenlandske foretaket 

Et foretaks ansvarsform vil gjerne være en sentral opplysning når man skal forholde til et 

foretak, det være seg norsk eller utenlandsk. ØKOKRIM støtter departementets forslag og viser 

til begrunnelsen i høringsnotatet. 

Valg av "hovedstamme" i foretaksnavnet for et norskregistrert utenlandsk foretak 

Begge de to forslagene som er kommentert over vil etter vår oppfatning bidra til bedre og lettere 

tilgjengelig informasjon for næringsdrivende og forbrukere som forholder seg til et 

norskregistrert utenlandsk foretak. Vi antar at forslagene vil kunne redusere kostnadene med å 

fremskaffe denne informasjonen på annen måte, i tillegg til at misforståelser vil kunne unngås 

og beslutningsgrunnlag bedres. 

I tillegg til disse endringene foreslår ØKOKRIM at valg av "hovedstamme" i foretaksnavnet 

reguleres. Når man har å gjøre med et norskregistrert utenlandsk foretak, vil rettssubjektets 

identitet være en sentral opplysning. Etter vår oppfatning bidrar det til unødig tilsløring at man 

selv kan velge "hovedstamme" og at det ikke er noe krav om at foretakets navn i hjemstaten 

skal fremkomme i "hovedstammen" i det norske foretaksnavnet. For å oppnå tydelige regler og 

større åpenhet og dermed større verdi for norske næringsdrivende og forbrukere, bør det norske 

foretaksnavnet etter vår mening være en funksjon av foretaksnavnet i hjemstaten. Dersom for 

eksempel et britisk selskap "ADZOG Ltd." skal registrere seg for å drive næringsvirksomhet i 

Norge, bør det registreres som "ADZOG Ltd. norskregistrert utenlandsk foretak" eller " 

ADZOG Ltd. NUF". Dette vil gi økt transparens og gjøre det lettere for medkontrahenter og 

andre å vite hvem man har å gjøre med, noe som igjen vil bidra til lavere kostnader og bedre 

beslutningsgrunnlag for næringsliv og forbrukere. Videre vil det bidra til økt transparens i 

forhold til regnskapsfører, revisor, Skatteetaten og andre kontrolletater. 
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