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DETKONGELIGE
JUSTIS-OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT

rinansdepartementet
Postboks8008DEP
0030OSLO

Deres ref.
13/56

- r re£ Dato
13/865 - EME 19.4.2013

Horing forslag iii endringeri eiendomsmeglingsforskriftenom
dokumentasionav budrunder

VivisertilFinansdepartementetsbrev22.1.2013medvedlegg.

Justis-ogberedskapsdepartementetharfølgendemerknader:

Til unkt4.3Me lersf rmidlin avbudmv.
Etterforskriftsforslaget§6-3førsteleddbokstave skalmegler,sålangtdeter muligog
nødvendig,opplyseoppdragsgiver,budgivereogøvrigeinteressenterommottattebud,
herunderbudetsstørrelse,forbeholdogakseptfrist.Detteskaletterforslagetskje
skriftlig.Justis-ogberedskapsdepartementetforstårbestemmelsenogmerknadene
punkt4.3dithenatbestemmelsenregulerermeglersplikttilå orientereøvrige
budgiverem.fLommottattebud,ognormaltbareomdethøyestebudet.Viantar
imidlertidatdetogsåkanværebehovforå oppstilleenpliktforxneglertilå bekrefte
overfordenenkeltebudgiveratbuder mottatt.I enmuntligbudrundevildendirekte
kontaktenmellommeglerogbudgiverikkeetterlatenoentvilhosdenenkeltebudgiver
omatmeglerharmottattbudet.Dettestifiersegimidlertidannerledesnårbudrunden
gjøresskriftlig.Detbørettervårtsynvurderesommeglerogsåskalpåleggesågien
skriftligbekreftelsetilbudgiveromatbuder mottatt.DetkanoppstAsituasjonerder
budetforeksempelpågrunnavtekniskegrunnerikkenårfremtilmegler,ellerblir
forsinket,ogderbudgiveravdengrunnikkevetatbudetikkeharkommetfrem.
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Informasjon fra megler om høyeste bud fanger ikke nødvendigvis opp dette, da det kan

kornme andre likelydende bud til megler i samme tidsrom. Dersom man søker å sike

at rnegler bekrefter at bud er mottatt overfor budgiver, er det naturlig at det settes et

skriftlighetskrav også for slik informasjon når man nå foreslår å innfore skriftlighet i

budrunden for å sikre notoriteten.

Videre er det i punkt 4.3 lagt til grunn at megler etter § 6-3bokstav e normalt bare vil ha

plikt til å informere om høyeste bud. Når det gjelder meglers informasjonsplficti en

situasjon der det er flere budgivere som har inngitt likelydende bud (som begge/alle

representerer høyeste bud), antar Justis- og beredskapsdepartementet at

forskriftsbesternmelsen i § 6-3første ledd bokstav e må innebære at megler har plikt til

å orientere de aktuelle budgiverne orn at det foreligger flere likelydende bud, slik at det

ikke oppstår uklarheter for budgiverne. Dersom det ikke opplyses orn dette, vil

informasjon om høyeste bud i enkelte tilfeller kunne fremstå for budgiveren sorn at

vedkommende har høyeste bud, når selger i realiteten har flere bud å velge mellom. Vi.

antar at megler i praksis vil orientere de aktuelle budgiveme om dette for å oppnå

høyest mulig salgssum for objektet. Vi peker likevel på at dette også bør følge av

meglerens plikter i budrunden.

Til unkt 4.4 Kravet til skriftli het

I punkt 4.4 omtales ulike kommunikasjonsformer som tilfredsstiller kravet til

skrIftlighet etter forslaget til forskrift § 6-3.Vi kan imidlertid flzkese at det fremkommer

klart av forskriften hva som ligger Ikravet tiI skriffighet. I § tredje ledd fremgår det

at «skriftligkonununikasjon etter denne paragraf er dokumenter og elektroniske

meldinger som skal oppbevares i samsvar med kravene til arkivering i § 3-7».

Henvisningen til § 3-7bidrar imidlertid fl(ketil å definere hvilke dokumenter eller

elektroniske meldinger det er tale om. Videre brukes ikke termen «skriftlig

kommunikasjon» ellers i§ 6-3.justis- og beredskapsdepartementet ser det som en

fordel om det fremkommer klart av forskriften hvilke kommunikasjonsformer som

oppfyllerkravet til skriftlighet i § 6-3.

Med hil en

Harald Aass
fagdirektør
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