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Høring - Utredning om særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 8. februar 2012 med forslag om
særskilt pantsettelse av immaterielle rettigheter.

Generelt
Brønnøysundregistrene ser at det kan være behov for å legge bedre til rette for kredittfinansiering
på grunnlag av immaterielle rettigheter. Særskilt pantsettelsesadgang av immaterielle rettigheter
berører Løsøreregisteret som tinglysingsmyndighet. Våre merknader refererer til dette.

En tilrettelegging der immaterielle rettigheter underpantsettes som et tingsinnbegrepspant, såkalt
porteføljepant, vil være den løsningen som for tinglysingsmyndigheten vil være minst
ressurskrevende — både når det gjelder teknisk tilpasning og for senere sakshåndtering.

Dersom det åpnes for at immaterielle rettigheter skal kunne pantsettes særskilt, så vil dette fordre
en større tilpasning av praktisk og juridisk karakter. Løsøreregisteret er et personregister, hvor
heftelser ikke tinglyses på formuesgodet, men på debitors blad i registeret (et norsk fødselsnummer,
D-nummer eller organisasjonsnummer). Ved en slik løsning bør det således stilles strenge krav til
spesifisering av pantet. Krav til spesifisering kan fremgå av panteloven eller pantelovforskriften.

For å oppnå en effektiv saksbehandling hos Løsøreregisteret, er det uansett løsning viktig at
problemstillingene rundt identifisering, overlapp, kobling og prioritet blir ivaretatt og løst.

En eventuell utvidelse av tinglysingsadgangen må ta høyde for den tid det tar for å gjennomføre de
nødvendige tilpasninger i Løsøreregisteret.
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Side 2

Til ny § 3-7 i panteloven
Kontroll av panthavers samtykke ved særskilt pantsettelse av rett til varemerke eller design som
omfattes av driftstilbehørspantet, vil være vanskelig å følge opp for tinglysingsmyndigheten. Dette
fordi det ikke finnes noen oversikt over hvilke typer objekter som inngår i et tidligere tinglyst
driftstilbehørspant. Løsøreregisteret utfører i dag heller ingen kontroll av nye tinglysinger opp mot
tidligere tinglysinger.
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