
 
 
Høringsnotat 

1 
 

Lovavdelingen 
Dato: 21. februar 2023 
Saksnr: 23/963 
Høringsfrist: 21. mai 2023 

 
Endringer i forskrift om konkursregisteret og om kunngjøringer 
etter konkursloven (melding om konkursåpning mv.) 

1 Innledning  
I høringsnotatet foreslås det endringer i forskrift 23. august 1993 nr. 824 om 
konkursregisteret og om kunngjøringer etter konkursloven (heretter 
konkursregisterforskriften). 
Forslagene i høringsnotatet må ses på bakgrunn av lov 8. juni 1984 nr. 58 om 
gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) § 79, som regulerer melding om og 
registrering mv. av at konkurs er åpnet. I § 79 annet ledd første punktum slås det 
fast at føreren av Konkursregisteret sørger for at melding om at konkurs er åpnet i 
skyldnerens bo, tinglyses eller registreres i grunnboken og andre registre, og 
sender melding om konkursåpningen til finansforetak hvor skyldneren kan ha 
innskudd eller lignende. Det følger av § 79 annet ledd annet punktum og fjerde 
ledd at departementet i forskrift kan gi nærmere regler om fremsetting av melding, 
herunder om det er føreren av Konkursregisteret, bostyreren eller retten som skal 
sende melding, hvem det kan eller skal sendes melding til og om hvilke 
opplysninger mottakeren av melding plikter å oppgi. 
I tråd med forskriftshjemlene i konkursloven § 79 annet og fjerde ledd foreslår 
departementet i dette høringsnotatet fire nye bestemmelser i et nytt kapittel 5a i 
konkursregisterforskriften. Det foreslås nærmere regler om melding til registre og 
finansforetak om konkursåpningen (henholdsvis punkt 3.1 og 3.2), om plikten for 
finansforetaket til å gi informasjon etter mottatt melding (punkt 3.3) og om 
kompetansen til å sende melding om konkursåpningen til registre og finansforetak 
(punkt 3.4). 

2 Gjeldende rett  
Konkursloven § 79 må ses i lys av reglene i konkursloven § 100. Det følger av  
§ 100 at konkursboet overfor en som ikke visste eller burde vite at konkurs var 
åpnet, ikke kan gjøre gjeldende at skyldneren under konkursen er uberettiget til å 
forføye over boets eiendeler mv. Dersom en legitimert skyldner foretar 
disposisjoner overfor en tredjeperson i god tro, risikerer altså boet å bli tappet for 
verdier.  
Reglene i konkursloven § 79 om at det skal sendes melding til registre og 
finansforetak om konkursåpning, skal forhindre bounndragelse. Slik melding tar 
sikte på at konkursåpningen blir registrert i aktuelle registre, og at bankkontoer på 
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skyldnerens hånd blir sperret. Dette fører til at bostyreren kan få tilgang til 
skyldnerens eiendeler og rettigheter, og at en tredjeperson kan bli brakt ut av sin 
gode tro om konkursåpningen, se også Ot.prp. nr. 50 (1980–1981) side 97 og Prop. 
74 L (2020–2021) side 7.  
Over tid har det variert hvem som har hatt i oppgave å sørge for registrering og 
melding. Arbeidsfordelingen i loven ble sist endret i 2021, jf. lov 30. april 2021 nr. 
28 om endringer i konkursloven og panteloven mv. (registrering av konkursåpning 
og legalpant for boomkostninger). Gjeldende § 79 fordeler registrerings- og 
meldepliktene mellom retten og Konkursregisteret. Etter første ledd er det retten 
som skal sørge for at melding om konkursåpning registreres i Konkursregisteret. 
Annet ledd bestemmer at Konkursregisteret sørger for at melding registreres i 
grunnboken og andre registre og sender melding til finansforetak hvor skyldneren 
kan ha innskudd eller lignende. I motsetning til tidligere pålegger ikke dagens lov 
bostyreren noen registrerings- og meldeplikter.  
Det følger av § 79 fjerde ledd første punktum at departementet i forskrift kan 
beslutte om det er føreren av Konkursregisteret, bostyreren eller retten som skal 
sende melding om konkursåpningen. Denne forskriftskompetansen har hittil ikke 
vært benyttet. Etter gjeldende rett er det altså primært Konkursregisteret som er 
pålagt registrerings- og meldeplikter, jf. også Prop. 74 L (2020–2021) side 18.   
Konkursloven § 79 annet ledd fjerde punktum slår fast at Konkursregisterets 
oppgaver i stedet kan utføres av bostyreren eller retten. Retten og bostyreren har 
altså kompetanse til å sende melding og sørge for registrering, selv om plikten til å 
gjøre dette er pålagt Konkursregisteret.  
At registrerings- og meldepliktene nå primært påligger Konkursregisteret, skyldes 
at man har sett for seg at det kan sendes automatisk melding om konkursåpning til 
registre og finansforetak, noe som kan bidra til en raskere og mer effektiv 
meldingsordning, se Prop. 74 L (2020–2021) side 7–11 og Innst. 283 L (2020–
2021) side 1–2. Som det påpekes i forarbeidene til konkursloven § 79, kan det 
noen ganger være av vesentlig betydning at melding om konkursåpning skjer raskt, 
for eksempel der det er fare for at skyldneren urettmessig vil forsøke å disponere 
over eiendeler som omfattes av boets beslagsrett, jf. Ot.prp. nr. 50 (1980–1981) 
side 97. Gjeldende § 79 tredje ledd første punktum åpner derfor uttrykkelig for at 
Konkursregisteret kan sende automatisk melding om konkursåpning.  
Erfaring har vist at forutsetningen om automatisering ikke fullt ut blir oppfylt i 
praksis. Automatisering krever bestemte tekniske systemer hos 
meldingsmottakerne, og departementet har fått opplyst at ikke alle mottakere 
ønsker å tilrettelegge teknisk for mottak av automatisk melding om 
konkursåpning. Dette skyldes i første rekke at teknisk tilrettelegging kan være 
kostnadskrevende, og at ikke alle meldingsmottakere mener det er praktisk å motta 
automatisk melding om konkursåpning. I praksis må derfor bostyreren ofte sende 
manuell melding om konkursåpningen til registre og finansforetak, selv om § 79 
altså bygger på at det er Konkursregisteret som skal ha ansvaret for dette.  
Videre regulerer ikke konkursloven § 79 bare melding om konkursåpningen til 
registre og finansforetak, men også informasjonsformidling fra 
meldingsmottakerne. Konkursloven § 79 tredje ledd annet punktum slår fast at 
registre og finansforetak som mottar melding om konkursåpningen, gjennom en 
digital plattform kan gi opplysninger til bostyreren om hvorvidt skyldneren har 
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eiendeler i registre eller innskudd eller lignende i finansforetak. Slik elektronisk 
informasjon fra meldingsmottakeren kan blant annet gjøre det enklere for 
bostyreren å avdekke verdier og eiendeler som skal inngå i bobeslaget. Etter § 79 
tredje ledd tredje punktum har Konkursregisteret fått kompetanse til å innhente og 
formidle disse opplysningene til bostyreren. Slik informasjon tilgjengeliggjøres for 
bostyreren på den såkalte bosiden i Altinn, jf. Prop. 74 L (2020–2021) side 11 og 
18. 
Også på dette punktet synes det i praksis å ha oppstått problemer knyttet til 
etableringen av tekniske systemer. Departementet har fått opplyst at selv om flere 
finansforetak i dag har lagt til rette for at informasjon om skyldnerens 
kontoforhold mv. kan tilgjengeliggjøres elektronisk på bosiden, er det ikke alle 
finansforetak som ønsker å tilrettelegge for dette. Det er i dag heller ikke etablert 
noen ordning for elektronisk informasjonsformidling fra registre.  
Etter § 79 fjerde ledd annet punktum kan det i forskrift gis nærmere regler om 
hvilke opplysninger mottakerne av melding plikter å oppgi. Denne 
forskriftskompetansen har hittil ikke vært benyttet. 

3 Nærmere om forslaget  

3.1 Melding til registre om konkursåpningen 
I tråd med kompetansen som er gitt til departementet i konkursloven § 79 annet og 
fjerde ledd, foreslås det at det i konkursregisterforskriften som ny § 9 a inntas 
nærmere regler om melding til registre om konkursåpningen.  
Det følger av konkursloven § 79 at det primært er Konkursregisteret som skal 
sørge for at melding om konkursåpningen tinglyses eller registreres i grunnboken 
og andre registre, jf. nærmere punkt 2 ovenfor. Konkursloven § 79 fjerde ledd 
første punktum åpner imidlertid for at departementet i forskrift kan bestemme at 
Konkursregisterets oppgaver i stedet skal utføres av bostyreren eller retten.  
Som nevnt i punkt 2 ovenfor bygger lovens gjeldende arbeidsfordeling på en 
forutsetning om teknisk utvikling som dels ikke er oppfylt i praksis. I lys av den 
manglende teknologiske tilretteleggingen hos enkelte registre kan det etter 
departementets vurdering være behov for å flytte enkelte av Konkursregisterets 
oppgaver til bostyreren.  
I § 9 a første ledd første punktum foreslås det at føreren av Konkursregisteret, 
straks det mottas melding om konkursåpning, skal sende melding om at konkurs er 
åpnet i skyldnerens bo, til følgende registre: grunnboken, Verdipapirsentralen, 
Løsøreregisteret, Skipsregisteret, Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, 
Regnskapsregisteret og Akvakulturregisteret. Registrene som er listet opp i 
forskriftsbestemmelsen, er registre som allerede har etablert tekniske systemer for 
mottak av automatisk melding fra Konkursregisteret, eller som ønsker eller 
vurderer å tilrettelegge for dette. Det siste er tilfellet for Verdipapirsentralen. 
Meldingen skal sendes automatisk av Konkursregisteret, slik konkursloven § 79 
tredje ledd første punktum uttrykkelig åpner for. Nærmere bestemt fremsettes 
meldingen ved hjelp av et såkalt programmeringsgrensesnitt, i bransjen ofte omtalt 
som et «API-varsel». Departementet foreslår at det i første ledd annet punktum 
uttrykkelig presiseres at meldingen skal fremsettes automatisk ved hjelp av et slikt 
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programmeringsgrensesnitt. Dette betyr at Konkursregisterets kunngjøringer av 
beslutninger om konkursåpning (jf. konkursregisterforskriften kapittel 5) ikke vil 
tjene som melding etter § 9 a første ledd. 
Departementet ber om innspill på om også andre enn de opplistede registrene 
ønsker å være med på den automatiserte ordningen. Som det fremgår av drøftelsen 
nedenfor, kan det her være aktuelt å inkludere både rettsvernsregistre (for 
eksempel registrene for immaterielle rettigheter) og andre registre (for eksempel 
Motorvognregisteret og Småbåtregisteret) i ordningen. Det er i utgangspunktet 
ønskelig at så mange registre som mulig inkluderes. Dette vil sørge for en mest 
mulig effektiv beskyttelse mot urettmessige disposisjoner over bomassen. 
En liste over hvilke registre det skal sendes melding til, var tidligere inntatt i 
konkursloven § 79. Etter den daværende utformingen av bestemmelsen var 
meldeplikten knyttet til om visse forutsetninger var oppfylt, slik som 
«grunnboken, dersom skyldneren eier fast eiendom» og «Foretaksregisteret, 
dersom skyldnerens virksomhet er innført der» (våre kursiveringer). 
Departementet foreslår ikke slike vilkår for meldeplikten i utkastet til 
konkursregisterforskriften § 9 a. Slike vilkår forutsetter manuelle undersøkelser av 
skyldnerens eiendeler mv. før melding om konkursåpningen blir sendt, noe som 
ikke hører hjemme i en regulering av automatiske meldinger. 
Det kan innvendes at man ved å unnlate å oppstille vilkår for når 
Konkursregisteret skal sende melding, risikerer at meldingsmottakerne må bruke 
tid på å gjennomgå meldinger om konkursåpning som er unødvendige for det 
aktuelle registeret. Departementet mener likevel at Konkursregisteret bør få 
anledning til å sende automatiske meldinger. Automatisering synes også i tråd med 
lovgiverviljen, jf. punkt 2 ovenfor om ønsket om effektivisering.  
Paragraf 9 a i utkastet regulerer bare selve meldingen om konkursåpning. 
Registreringen av konkursåpningen må besørges av det enkelte registeret. Bare der 
det er treff på skyldneren i systemet til et register, vil det være aktuelt med 
registering av konkursåpningen.  
Når departementet foreslår at konkursregisterforskriften § 9 a bare skal regulere 
selve meldingen om konkursåpningen, og ikke registreringen, må dette ses i 
sammenheng med at Konkursregisteret har begrenset mulighet til å føre kontroll 
med hva som blir registrert i et register etter at melding er mottatt. Departementet 
har derfor i forskriften § 9 a valgt å bruke formuleringen «skal […] sende 
melding», i motsetning til «sørger for at melding […] registreres» som benyttes i 
konkursloven § 79 annet ledd første punktum.  
Departementet nevner at utkastet § 9 a ikke regulerer hvorvidt det i praksis er 
aktuelt med melding om konkursåpning til andre aktører enn registre. 
Departementet har fått opplyst at det i dag er avtalt at Konkursregisteret skal sende 
melding om konkursåpningen til både Finanstilsynet og Skatteetaten. Det er ikke 
hjemmel i konkursloven§ 79 til å fastsette regler om dette i forskrift, og 
høringsnotatet berører derfor ikke slike spørsmål. 
I forslaget til konkursregisterforskriften § 9 a annet ledd første punktum slås det 
fast at bostyreren skal sende melding manuelt til andre registre enn de som er 
nevnt i første ledd.  
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Forslaget bygger på formuleringen i konkursloven § 79 annet ledd første punktum. 
Det vil neppe være hensiktsmessig å liste opp hvilke konkrete registre bostyreren 
skal sende melding til etter § 9 a annet ledd. Departementet antar at bostyreren 
selv er best egnet til å vurdere hvilke registre det er behov for å sende melding til.  
Formuleringen «andre registre» innebærer at bostyreren etter forholdene plikter å 
sende melding både til rettsvernsregistre, altså registre som er tillagt rettslig 
troverdighet, og andre typer registre.  
Eksempler på rettsvernsregistre som Konkursregisteret ikke skal sende automatisk 
melding til etter første ledd, og som derfor faller inn under formuleringen «andre 
registre» i tredje ledd, er Kraftledningsregisteret, Luftfartøyregisteret, 
Petroleumsregisteret og Elsertifikatregisteret. Også rettsvernsregistrene for 
immaterielle rettigheter, herunder blant annet Patentregisteret og Designregisteret, 
er slike «andre registre».  
Videre innebærer forslaget at bostyreren etter omstendighetene må sende melding 
til registre som ikke er rettsvernsregistre, herunder for eksempel 
Motorvognregisteret og Småbåtregisteret.  
Det er ikke ønskelig at bostyreren skal sende melding om konkursåpningen til 
registre som ikke er relevante ut fra konkurssituasjonen. Dette vil innebære 
unødvendig ressursbruk både for bostyreren og for registrene som mottar 
meldingen. Departementet foreslår derfor at det i § 9 a annet ledd annet punktum 
slås fast at bostyrerens plikt til å sende melding om konkursåpningen bare gjelder 
dersom bostyrerens undersøkelser viser at det er registrert rettigheter av betydning 
for boets beslag i det aktuelle registeret eller det for øvrig er behov for å sende 
melding ut fra forholdene i saken.  
Bostyreren vil for eksempel være forpliktet til å sende melding til et realregister 
om konkursåpningen dersom skyldneren har rettigheter i formuesgoder som er 
registrert der. Videre kan det eksempelvis bli aktuelt å sende melding om 
konkursåpningen til et register når det er fare for at skyldneren urettmessig vil 
forsøke å disponere over eiendeler som omfattes av boets beslagsrett og 
registrering i et register kan frata tredjepersoner god tro om konkursåpningen. 
Regelen i forslaget § 9 a annet ledd forutsetter at bostyreren tilegner seg kunnskap 
om skyldnerens eiendeler mv. gjennom egne undersøkelser hos registeret eller 
lignende. Selv om det i enkelte tilfeller kan være krevende for bostyreren å få 
oversikt over hva som er omfattet av boets beslagsrett, særlig i de innledende 
fasene av bobehandlingen, inngår dette som en del av bostyrerens sentrale 
oppgaver.  
Samlet sett antar departementet at forslaget i § 9 a annet ledd ikke innebærer en 
nevneverdig merbelastning for bostyreren. De fleste sentrale og praktisk viktige 
registre er omfattet av den automatiserte ordningen i første ledd, og faller dermed 
utenfor bostyrerens ansvarsområde. Departementet har fått opplyst at bostyreren 
allerede i dag sender manuell melding til flere registre når det er behov for det.  
Departementet forutsetter at Konkursregisteret og bostyreren ved utøvelsen av 
meldeplikten etter konkursregisterforskriften § 9 a ivaretar de til enhver tid 
gjeldende personvernreglene.  Det vises her til høringsnotat 29. august 2019 om 
endringer i konkursloven §§ 79 og 138 og panteloven § 64 side 7–10 for en 
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drøftelse av personvernspørsmålene som kan oppstå i tilknytning til melding om 
konkursåpning.  

3.2 Melding til finansforetak om konkursåpningen 
Etter konkursloven § 79 annet og fjerde ledd har departementet kompetanse til å gi 
nærmere regler om melding til finansforetak om konkursåpningen. Departementet 
foreslår at en slik regulering inntas i konkursregisterforskriften som ny § 9 b. 
Konkursregisteret plikter etter konkursloven § 79 annet ledd å sende melding om 
konkursåpningen til finansforetak hvor skyldneren kan ha innskudd eller lignende. 
I forskriften § 9 b første ledd første punktum foreslås det en innholdsmessig 
tilsvarende bestemmelse. Første ledd første punktum må imidlertid ses i 
sammenheng med resten av forslaget til § 9 b. 
Finansforetaksbegrepet er nærmere definert i finansforetaksloven § 1-3. Inn under 
begrepet faller blant annet banker, kredittforetak, finansieringsforetak og 
forsikringsforetak. At det i den foreslåtte bestemmelsen i § 9 b første ledd første 
punktum vises til foretak hvor skyldneren «kan ha innskudd eller lignende», 
innebærer at det er melding til banker og tilsvarende institusjoner som ligger i 
kjernen av meldeplikten, jf. også høringsnotat 29. august 2019 om endringer i 
konkursloven §§ 79 og 138 og panteloven § 64 side 8. 
Det foreslås at det i § 9 b første ledd annet punktum, i likhet med forslaget til § 9 a 
første ledd annet punktum, fastsettes at Konkursregisterets melding etter første 
punktum skal fremsettes automatisk ved hjelp av et programmeringsgrensesnitt. 
Heller ikke her vil altså Konkursregisterets kunngjøringer av beslutninger om 
konkursåpning kunne tjene som melding. Departementet anser det ønskelig at så 
mange finansforetak som mulig legger til rette for den automatiserte ordningen. 
De samme problemene med automatisering gjør seg gjeldende for melding til 
finansforetak som for melding til registre. I § 9 b annet ledd foreslår derfor 
departementet at bostyreren skal sende manuell melding om konkursåpningen i 
tilfeller der et finansforetak ikke kan motta automatisk melding etter første ledd. 
På dette punktet er ikke bostyrerens plikt utformet på samme måte som i § 9 a 
annet ledd. Bakgrunnen for dette er at det i formuleringen «kan ha innskudd eller 
lignende» allerede ligger en viss begrensning. Departementet antar at det vil være i 
bostyrerens interesse å sende manuell melding om konkursåpningen til 
finansforetak som ikke mottar melding fra Konkursregisteret etter § 9 b første 
ledd. Meningen er blant annet at slik melding skal føre til at skyldnerens kontoer 
stenges, noe som kan forhindre bounndragelse.    
Det kan etter forholdene by på problemer for bostyreren å få oversikt over hvilke 
finansforetak skyldneren kan ha innskudd eller lignende i. Det hører likevel inn 
under bostyrerens sentrale oppgaver å få oversikt over og sikre verdier som inngår 
i boets beslag.   
Departementet har fått opplyst at de aller fleste finansforetak i dag antas å ha 
etablert tekniske systemer for mottak av automatisk melding fra Konkursregisteret 
etter § 9 b første ledd. Det vil dermed være bare for et begrenset antall 
finansforetak at det kan være aktuelt at bostyreren må sende manuell melding om 
konkursåpningen.  
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Departementet har ikke funnet det hensiktsmessig i § 9 b å liste opp hvilke 
finansforetak som mottar henholdsvis automatisk og manuell melding. 
Konkursregisteret bør opplyse på sine hjemmesider hvilke finansforetak som kan 
motta automatisk melding.  
Avslutningsvis nevner departementet på generelt grunnlag at det forutsettes at 
Konkursregisteret og bostyreren også her utøver sine meldeplikter i tråd med de til 
enhver tid gjeldende personvernregler, jf. tilsvarende i punkt 3.1 ovenfor.   

3.3 Plikt for finansforetaket til å gi informasjon etter mottatt melding om 
konkursåpning  

Departementet foreslår at det i tråd med forskriftshjemmelen i konkursloven § 79 
fjerde ledd første og annet punktum gis nærmere regler i 
konkursregisterforskriften ny § 9 c om hvilke opplysninger finansforetaket plikter 
å gi etter å ha mottatt melding om konkursåpning. 
Mye kan tale for at finansforetak som mottar melding om konkursåpningen, 
pålegges en plikt til å oppgi informasjon om skyldnerens kontoforhold. Slik 
informasjon vil kunne være av stor betydning for bostyreren. En slik ordning vil 
blant annet kunne føre til at flere av skyldnerens verdier oppdages og inkluderes i 
bobehandlingen, jf. også Prop. 74 L (2020–2021) side 17. 
I § 9 c første ledd første punktum foreslås det at mottakeren av melding etter § 9 b 
første ledd (finansforetak som mottar automatisk melding om konkursåpningen fra 
Konkursregisteret) ved forespørsel fra bostyreren skal oppgi informasjon om 
skyldnerens kontoforhold på bosiden i Altinn, dersom slik informasjon om 
skyldneren finnes.  
I § 9 c første ledd annet punktum presiseres det at informasjonen skal inneholde en 
liste over skyldnerens kontoer, saldoen på kontoene, om kontoene er sperret, samt 
transaksjoner og transaksjonsbeløp for inntil ett år tilbake fra tidspunktet for 
konkursåpningen. Departementet har fått opplyst fra Konkursregisteret at de 
elektroniske opplysningene fra finansforetaket etter forespørsel fra bostyreren 
genereres gjennom bosiden. Når bostyreren har fylt inn riktig informasjon på 
bosiden, får han automatisk tilgang til en oversikt over skyldnerens kontoforhold 
mv.  
I § 9 c annet ledd foreslås det at mottakeren av melding etter § 9 b annet ledd 
(finansforetak som mottar manuell melding om konkursåpningen) ved forespørsel 
skal oppgi informasjon manuelt til bostyreren.  
Det forutsettes også under dette punktet at aktørene som er regulert av forslagene i 
høringsnotatet, på vanlig måte behandler personopplysninger i samsvar med 
gjeldende personvernregler, jf. om tilsvarende spørsmål i punkt 3.1 og 3.2. 
Departementet vil anta at det ikke er tilsvarende behov i praksis for å pålegge 
registre en informasjonsplikt. Departementet tar imidlertid gjerne imot 
høringsinstansenes synspunkter på dette. 
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3.4 Kompetanse til å sende melding om konkursåpningen til registre og 
finansforetak 

I punkt 3.1 og 3.2 ovenfor har departementet omtalt forslaget til nye regler i 
konkursregisterforskriften om hvem som plikter å sende melding om 
konkursåpningen til registre og finansforetak. Departementet foreslår videre at det 
gis særskilte kompetansehjemler i ny § 9 d i konkursregisterforskriften. Forslaget 
har hjemmel i konkursloven fjerde ledd første punktum, hvor departementet er gitt 
adgang til å gi nærmere regler i forskrift om fremsetting av melding. 
Det følger av konkursloven § 79 annet ledd fjerde punktum at Konkursregisterets 
oppgaver etter § 79 annet ledd første til tredje punktum i stedet kan utføres av 
bostyreren eller retten. Denne bestemmelsen gir retten og bostyreren kompetanse 
til å sende melding om konkursåpningen til registre og finansforetak. 
I høringsnotatet har departementet foreslått at enkelte av Konkursregisterets 
oppgaver flyttes til bostyreren. Det er dermed behov for å tilpasse den nevnte 
kompetanseregelen i konkursloven § 79 annet ledd fjerde punktum til den 
foreslåtte arbeidsfordelingen. 
Departementet foreslår at det i konkursregisterforskriften § 9 d fastsettes at retten, 
føreren av Konkursregisteret og bostyreren ved behov kan sende melding om 
konkursåpningen til registre og finansforetak, uavhengig av hvem som plikter å 
sende slik melding etter §§ 9 a og 9 b. 
Formuleringen «ved behov» signaliserer at det i utgangspunktet bare er den som 
etter konkursregisterforskriften §§ 9 a og 9 b plikter å sende melding om 
konkursåpningen, som sender slik melding.  
Departementet antar at det vil være lite praktisk at andre enn den som er pålagt 
meldeplikt, ser behov for å sende melding om konkursåpningen. 
Kompetansehjemmelen i konkursregisterforskriften § 9 d er ment som en 
sikkerhetsventil. Det kan for eksempel tenkes å være behov for å benytte 
unntaksbestemmelsen der en melding fra den som er pålagt meldeplikten, ikke har 
kommet frem til det aktuelle registeret eller finansforetaket. Etter departementets 
syn vil det være uproblematisk om det unntaksvis blir sendt flere meldinger om 
samme konkursåpning.  

4 Økonomiske og administrative konsekvenser  
Som nevnt i punkt 2 ovenfor ble konkursloven § 79 endret i 2021. Lovendringene 
åpnet for elektroniske ordninger for automatisk melding fra Konkursregisteret til 
registre og finansforetak, og for informasjon tilbake til en elektronisk plattform, jf. 
Prop. 74 L (2020–2021) side 17. Formålet med lovendringene var blant annet å 
legge opp til en betydelig effektivisering av bobehandlingen og vesentlige 
besparelser både for bostyreren, registre og finansforetak. 
De nevnte effektiviseringsgevinstene er ennå ikke oppnådd fullt ut i praksis. 
Lovendringene får bare praktisk betydning dersom mottakerne tilrettelegger 
teknisk for mottak av elektronisk meldinger. Enkelte aktører har imidlertid så langt 
ikke lagt til rette for slik automatisk informasjonsutveksling. 
Det er først med de foreslåtte bestemmelsene i konkursregisterforskriften at det 
klargjøres hva automatiseringen av meldingsordningen nærmere innebærer. Selv 
om det har vist seg vanskelig å operere med en fullstendig automatisert ordning, 
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må forslagene i høringsnotatet her antas å føre til betydelig effektivisering. 
Forslagene kan innebære en avlastning for bostyreren sammenlignet med 
gjeldende praksis, hvor det i stor grad sendes manuell melding om 
konkursåpningen til aktører som ikke ennå har koblet seg på den automatiske 
ordningen.  
Også ordningen hvor finansforetakene etter mottatt melding om konkursåpning gir 
informasjon på en elektronisk portal, vil kunne effektivisere bobehandlingen. Slik 
informasjon vil bare sendes manuelt til bostyreren i et fåtall tilfeller.   
Departementet nevner at tilrettelegging og ferdigstilling av automatiske systemer 
kan innebære noen utviklingskostnader for aktørene, jf. Prop. 74 L (2020–2021) 
side 18. På sikt må imidlertid automatisering antas å gjøre meldingsordningen mer 
effektiv og mindre kostnadskrevende for alle parter. Dette vil igjen kunne 
motvirke bounndragelse, i tråd med det overordnede formålet med konkursloven  
§ 79.  
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Forskriftsforslag 
 
Forskrift om endring i forskrift 23. august 1993 nr. 824 om konkursregisteret 
og om kunngjøringer etter konkursloven  
 
Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet [dato] med hjemmel i lov 8. juni 
1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs § 79 annet ledd annet punktum og 
fjerde ledd. 
 

I 
 
I forskrift 23. august 1993 nr. 824 om konkursregisteret og om kunngjøringer etter 
konkursloven gjøres følgende endringer: 
 
Etter § 9 skal nytt kapittel 5 a lyde:  
 
Kapittel 5 a. Melding om konkursåpning til registre og finansforetak mv. 
§ 9 a  

Straks det mottas melding om at konkurs er åpnet i skyldnerens bo, skal 
føreren av Konkursregisteret sende melding om konkursåpningen til 

1. grunnboken 
2. Verdipapirsentralen 
3. Løsøreregisteret 
4. Skipsregisteret 
5. Enhetsregisteret 
6. Foretaksregisteret 
7. Regnskapsregisteret 
8. Akvakulturregisteret.  

Meldingen etter første punktum skal fremsettes automatisk ved hjelp av et 
programmeringsgrensesnitt.  

Bostyreren skal sende melding manuelt til andre registre enn de som er nevnt i 
første ledd. Dette gjelder likevel bare dersom bostyrerens undersøkelser viser at 
det er registrert rettigheter av betydning for boets beslag i det aktuelle registeret 
eller det for øvrig er behov for å sende melding ut fra forholdene i saken.  
 
§ 9 b  

Straks det mottas melding om at konkurs er åpnet i skyldnerens bo, skal 
føreren av Konkursregisteret sende melding om konkursåpningen til finansforetak 
hvor skyldneren kan ha innskudd eller lignende. Meldingen skal fremsettes 
automatisk ved hjelp av et programmeringsgrensesnitt. 
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I tilfeller der et finansforetak ikke kan motta automatisk melding etter 
første ledd, skal bostyreren sende manuell melding om konkursåpningen. 
 
§ 9 c  
 Mottakeren av melding etter § 9 b første ledd skal ved forespørsel fra 
bostyreren oppgi informasjon om skyldnerens kontoforhold på bosiden i Altinn, 
dersom slik informasjon om skyldneren finnes. Informasjonen skal inneholde en 
liste over skyldnerens kontoer, saldoen på kontoene, om kontoene er sperret, samt 
transaksjoner og transaksjonsbeløp for inntil ett år tilbake fra tidspunktet for 
konkursåpningen. 
 Mottakeren av melding etter § 9 b annet ledd skal ved forespørsel fra 
bostyreren oppgi slik informasjon manuelt.   
 
§ 9 d 

Retten, føreren av Konkursregisteret og bostyreren kan ved behov sende 
melding om konkursåpningen til registre og finansforetak, uavhengig av hvem som 
plikter å sende slik melding etter §§ 9 a og 9 b. 

 
II 

 
Forskriften trer i kraft … 
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