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Høring - Forslag til endring av konkursloven §§ 79 og 138 og panteloven § 6-4 
 
Brønnøysundregistrene viser til høringssak av 29. august 2019 om endringer i konkursloven og panteloven. 
 
Brønnøysundregistrene er svært positive til Justisdepartementets forslag til endringer i konkursloven §§ 79 og 
138, og støtter i det vesentligste forslagene i høringsnotatet samt begrunnelsen for dem. 
Brønnøysundregistrene ønsker likevel å kommentere og komme med innspill til enkelte punkter i 
endringsforslaget.  
 
Til punkt 2.2.2 Nærmere om automatisk utsendelse av meldinger til banker og tilsvarende institusjoner 
 
Departementet ber særskilt om innspill til om ordlyden bør begrenses til å gjelde bestemte typer foretak i 
finansforetaksloven § 1-3. Brønnøysundregistrene er av den oppfatning at det ikke er behov for å begrense 
omfanget av bestemmelsen, da det vil være i boets interesse at det åpnes for automatisk meldinger til 
finansforetak utover bankene.  
 
Til punkt 2.2.4 Nærmere om automatisk melding tilbake til bosiden 
 
Justisdepartementet skriver i høringen at melding fra mottakersiden tilbake til bosiden, ikke antas å kreve 
lovendringer. Departementet viser i den forbindelse til at de alminnelige reglene om boets beslagsrett, 
sammenholdt med tvistelovens regler og forklarings- og bevisplikt, må antas å innebære at enhver har plikt til å 
opplyse overfor bostyrer om vedkommende besitter informasjon om rettigheter eller eiendeler på skyldnerens 
hånd, med mindre det unntaksvis foreligger bevisforbud eller vitnefritak.  
 
I Høringsnotatet er ikke behandlingsgrunnlaget for Konkursregisterets transport av personopplysninger fra 
mottakersiden og inn til bosiden omtalt. Brønnøysundregistrene mener at det vil være samme rettslig behov for 
å regulere Konkursregisterets transport av opplysninger fra mottakere inn til tjenesten bosiden i lov eller forskrift, 
på tilsvarende måte som beskrevet i punkt 2.5.5 i høringsnotatet. 
 
Vi foreslår at innsendelse fra mottakersiden reguleres i forskrift med grunnlag i lovforslaget § 79 annet ledd 
annet punktum.  
 
Til punkt 2.3 Økonomiske og administrative konsekvenser 
 
Endringsforslagene i høringen legger til rette for en stor effektivisering av bobehandlingen ved å benytte 
muligheter for maskin til maskin kommunikasjon mellom Brønnøysundregistrene som ansvarlig for bosiden og 
viktige aktører for bostyrer i bobehandlingen. Noe som også er viktige bidrag i bekjempelsen av økonomisk 
kriminalitet. 
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Utviklingskostnader knyttet til ytterligere teknisk tilrettelegging for varsling og tilbakemeldinger om eventuelle 
rettigheter og eiendeler for nye registre, etater og institusjoner vil innebære kostnader som må dekkes utenfor 
Brønnøysundregistrenes gjeldende budsjettrammer. 
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