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Elektronisk tinglysing 2017
Dette innebærer:

-

nytt internt saksbehandlingssystem som kan forholde seg til et regime med både døgn åpen forvaltning
og et vanlig papirbasert tinglysing.

-

et maskin til maskin basert grensesnitt for oversendelser av signerte elektroniske dokumenter
m/valdieringstjenster fra profesjonelle brukere til tinglysingsmyndigheten

-

publikumsportal for innsending av elektroniske dokumenter

-

enkel tilgang grunnboken gjennom innsynsløsning og enkle tjenester for søk

-

Muliggjør store effektivisering i finans og eiendomsmarkedet

SMS

Bank
Megler?

Følgende tjenester i 1.0 påsken 2017
•
•
•
•
•
•
•
•

Utleggspant fra Statens Innkrevningssentral
Konkursmeldinger fra Konkursregisteret

Meldinger fra matrikkelen (opprettelse av matrikkelenhet etc)
Pant (inkludert «Sikringsobligasjon» og tjenester for samtykke)
Sletting av pant
Skjøter
Fullmaktsregister
Løsning for innsendelse av dokumentpakker ved hjelp av Altinn utvikles parallelt – kommer tilbake til
oppstartstidspunkt.

Etter leveranse vil nye dokumenter klargjøres for innsendelse og arbeidet med publikumsportal

Elektronisk pantedokument
•

Tilnærmet likt oppsett som dagens pantedokumenter

•

Fullsignert dokument (BankID) (gjenpartsløsning ut)

•

Standardtekst på pantedokument – på signeringsvisning og panteboksgjenpart

o Valgbar
 «Pantedokumentet tjener som sikkerhet for partenes rettigheter og forpliktelser etter inngått
avtale, samt som sikkerhet for eiendomsmeglerens vederlag og utlegg iht. oppdragsavtalen.
Pantsettelsen omfatter all nåværende og fremtidig bebyggelse med tilbehør og rettigheter, jf.
panteloven §§ 2-2, 2-3 og 2-4.»

Elektronisk Pantedokumenter
•

Tinglysing av flere pantedokumenter i samme melding, med angivelse av prioritet

o Flere pantedokumenter kan sendes inn i samme melding, og det kan vikes prioritet mellom
disse (de blir registrert på samme klokkeslett)

 Noen særregler til første versjon; prioritetsvikelsen må være en rettsstiftelse på
pantedokumentet som skal vike (ikke eget dokument), kan kun vike for andre rettsstiftelser
i samme melding, ikke krav om signatur for prioritetsvikelsen (siden den kommer i samme
dokument som pantedokumentet som skal vike – tilsvarende som skjer på papir i dag)

Elektronisk sikringsobligasjon
•

Tinglysing av «sikringsobligasjon»

o Består av to rettsstiftelser; panterett og råderettsbegrensning
o Disse to rettsstiftelsene kan kombineres i et dokument, og til sammen danne en «sikringsobligasjon»
o Kan sendes inn elektronisk – krav om signaturer som vanlig, samt evt. signatur fra rettighetshavere
til allerede tinglyste råderettsbegrensninger som hindrer fri disposisjonsrett

o I samråd med Eiendom Norge

Elektronisk sikringsobligasjon
•

Standardtekst på råderettsbegrensningen som tinglyses i en «sikringsobligasjon» - på
signeringsvisning og panteboksgjenpart

o Ikke valgbar – vises alltid
 «Erklæring om at eiendommen ikke kan overskjøtes, utleies, beheftes eller på noen annen
måte rettslig disponeres over uten etter skriftlig samtykke fra rettighetshaveren.»

Skjøtepakker/dokumentpakker
•

Tinglysing av skjøtepakker/dokumentpakker (i en melding)

o Består av to eller flere dokumenter (typisk skjøte, pantedokument og sletting)
o Rekkefølgen disse dokumentene kombineres i har betydning mht. krav om samtykke/signering fra
rettighetshaver til råderettsbegrensningen

o Kan sendes inn elektronisk – krav om signaturer som vanlig, samt evt. rettighetshavere til allerede
tinglyste råderettsbegrensninger som hindrer fri disposisjonsrett

o Greit å huske; dersom et av dokumentene i meldingen feiler, vil alle feile - hele meldingen avvises

Dokumenthåndtering
•

Dokumenthåndtering

o Muliggjøre samling av dokumenter fra ulike aktører (eiendomsmegler, bank, oppgjørsselskap
osv.), til for eksempel en skjøtepakke/dokumentpakke

o Typisk: bank sender pantedokument til eiendomsmegler som sender inn dette samme med
skjøte og eventuelt en sletting av urådighet eller samtykke til tinglysing)

o Vi har møtt stor etterspørsel fra brukerne om å legge tilrette for statlig løsning ved bruk av
Altinn – Vi er i dialog med Finans Norge, Eiendom Norge, Bits, KMD og store aktører om en
slik løsning og hva den i så fall skal inneholde.

Alt inn gjennom Altinn
•

Felles grensesnitt som andre offentlige løsninger - en fordel

•

Større mulighet til å gjenbruke fellessløsninger – en annen fordel

Men store krav til god samhandling med Altinn:

•

Skal ha i gjennom eiendomsoverdragelser for flere hundre milliarder kroner hvert år

•

Pantedokumenter med pålydende for minst det samme

1)

Validering fortløpende

Individuell løsning
Markedsaktør

Altinn formidling
KV, e-tinglysing
2)

Melding til KV og
Kvitteringer tilbake

Altinn innsending
-

Skjøte, pdf
Pant A, SDO
Pant B, SDO
Sletting, SDO

Banker
Eiendomsmeglere

7)

Motta dokumenter, pakke
disse i melding og signere
med innsenders VS.

4)
6)

Motta dokumenter, pakke
disse i melding og signere
med innsenders VS.

ALTINN PORTAL
Åpne sak i Altinn – Case-ID
Org.nr + Beskrivelse

Følge opp dokumenter
Rydde hvis nødvendig
PEKE ut dokumenter til
skjøtepakken!

3)
Innsending til Altinn

5)

Tredje part / internt
eiendoms-megler
system

4), 6)

Dokument
lagring i
integrert
database

Status lov og forskrift m.m.
Status lov og forskriftsarbeid

• Endringslov til tinglysingsloven –
publisert 20.06.2014

• Tinglysingsforskrift (høring
avsluttet)

• Konsesjonsregler (høring avsluttet)
• Endringer i tvangsfullbyrdelseslov
og tinglysingslov (høring avsluttet)

Lovendringer

De vesentlige endringene:

•

Lovbestemt to-sporet opplegg med både e-tinglysing og papirtinglysing

•

Klokkeslettsprioritet (obs utlegg)

•

Dagbokføring fjernes som begrep (og konsept)

•

Teknologinøytrale lovbestemmelser

•

Fjerner rubriseringsskille mellom pengeheftelse og servitutter (ingen matriell endring utover endring av erstatningsbestemmelse – dere må sjekke)

•

Grunnboksutskrift ved alle tinglysinger

•

Nye forskriftshjemler

Endringer i forskrift
•

Bestemmelser knyttet til elektronisk kommunikasjon

•

Standardiserte grensesnitt bestemt av Kartverket (en del av tinglysingskontrollen)

•

Innlevering av gjenpart ved papirtinglysing

•

Prioritetstidspunkt for papirdokumenter (kl 21)

•

Melding til rettighetshaver ved tinglysing eller sletting

•

Tinglysingsattest og grunnboksutskrift

•

Retting av inkurietilfeller

Konsesjon – delvis elektronisk
•

En løsning for konsesjonskontrollen lages i tilleggsdel i matrikkelen

•

Kommunene (som er lokal konsesjonsmyndighet) kan registrere inn avklart konsesjonsforhold i

denne tilleggsdelen

•

I tillegg et sett med regler som kan validere de enkleste unntakene fra unntakene

•

En slik løsning fordrer regelverksendringer; høring om endringer i konsesjonsforskriften og
matrikkelforskriften pågår nå

Endringer i ovnen
•

Endringsloven ga oss ikke alt vi trengte, så har et ny endring på gang

•

Sletting av Negotiable vs. ikke-negotiable pantedokumenter (finansforetak kan slette alle egne dokumenter
elektronisk - erstatningsansvar for egne feil)

•

Overdragelse og frempantsettelse av panterett – alltid rettsvern ved tinglysing i grunnboken for e-dokumenter
(utvikle løsning for transport/vurdere gebyrendring)

•

Tvangsfullbyrdelsesloven – elektroniske dokumenter direkte tvangsgrunnlag

•

Ingen endring i finansavtaleloven om realkausjon – men kan tinglyses

Gevinstrealisering – hvordan kan vi
sammen bidra til å ta ut mulig effekt?

Antatt samfunnsgevinst på 1,3 milliarder
Prosjektmål:

-

50 % kommer inn elektronisk innen 31.12.2017,
25 % saksbehandles automatisk innen 31.12.2017,
80 % kommer inn elektronisk innen 31.12.2019,
60 % saksbehandles automatisk innen 31.12.2019.

Gevinstrealiseringsplan 2016

Gevinstbildet
•

Effektiviseringsgevinst for Kartverket
(Poyry: 50 ÅV + 9 mill kr i porto)

•

Kvalitative gevinster for Kartverket

•

Effektiviseringsgevinst for profesjonelle/innsender
(Poyry: «ca 100 ÅV» + 14 mill kr i porto)

•

Kvalitative gevinster for profesjonelle/innsender

•

Finansielle gevinster for borgerne

•

Andre gevinster for samfunnet

Veien videre
• Hvordan kan vi sammen dokumentere den
samfunnsøkonomiske gevinsten som er beregnet?
• Hvilket mulighetsrom gir etinglysing for å forenkle
prosessene hos dere
• Har arrangert workshops
• Ny workshop senhøstes?
• Lage gevinstrealiseringsplan

Innhold i gevinstplan – (prosess)
•

Oversikt over gevinster – type – størrelse

•

Hvem er gevinstansvarlige – og hvor vil gevinstene oppstå? Når kan de forventes å
kunne realiseres

•

Målindikatorer – (gode sådanne !)

•

Datakilde og måletidspunkt

•

0-punkts- målinger

•

Risikovurderinger og risikodempende tiltak

•

Kvalitative gevinster for profesjonelle/innsender

•

Finansielle gevinster for borgerne

•

Andre gevinster for samfunnet

Noe av det som er nytt!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektronisk signert og innsendt – tinglysing på sekunder
Dagens gjenpartsløsning – blir borte

Utlån av dokumenter for retting – blir borte
Innsender og mottager av dokumentene kan være forskjellig
Skjøter kan sendes inn elektronisk
Elektronisk signatur – ikke vitner
Konsesjon skal føres i matrikkelen
Ferdig tinglyst, retur grunnboksutskrift – ikke pantattest
Servitutter og pengeheftelser kommer samlet
Grunnboksutskriften viser «foreløpig registrert»

www.seeiendom.no

Spørsmål?

