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Ambita Infoland er en nasjonal formidlingskanal for eiendoms- og geografisk 
 informasjon i Norge. Denne tjenesten gir tilgang til oppdaterte opplysninger innen 
eiendom, kart-, vei- og plandata, samt foto i Norge, med et enkelt brukergrense-
snitt. Her får man hele beslutningsgrunnlaget man trenger for å gjennomføre kjøp, 
salg, utbygging og forvaltning av eiendom.
•  Her finner man informasjon fra Grunnbok og Eiendomsregisteret,  

samt teknisk nøkkelinformasjon for hele landet fra Matrikkelen
•  Kart, eiendomsinformasjon og plandata for ca. 75 % av alle landets eiendommer
• Forvaltningsinformasjon for ca. 70 % av alle borettsandelene
•  Omsetningsrapport fra Eiendomsverdi AS og nabolagsprofil fra Eiendomsprofil AS
•  eTinglysnings- og eSigneringsløsninger 

HELP Boligkjøperforsikring er den opprinnelige boligkjøperforsikringen, kjøpers 
motvekt til selgers eierskifteforsikring. Siden 2005 har vi gitt boligkjøpere  
spesialisert advokathjelp gjennom hele klageprosessen til saken er løst. De aller 
fleste meglerkjeder tilbyr i dag boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring til sine 
boligkjøpere. HELP Forsikring er det eneste forsikringsselskapet i Norge som  
spesialiserer seg på advokatforsikring (rett til advokat privat gjennom forsikring). 
HELP Forsikring bistår mer enn 130 000 LO-medlemmer og deres familier på privat- 
livets viktigste rettsområder. Vi har ca. 130 ansatte i Norge, Sverige og Danmark, 
rundt 100 av disse er advokater eller advokatfullmektiger.

AMBITA AS
Nettbutikk: www.infoland.no 

Telefon: 24 13 35 50
e-post: support@ambita.com
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a) Utdrag fra eiendomsmeglingsloven og -forskriften 
b) NEFs kontraktsmal for salg av bruktbolig 
c) Utdrag fra bustadoppføringslova 
d) Eksempel på § 12-garanti og § 47-garanti 
e) Utdrag fra lover til foredrag om arv og tinglysing 
f) Forsikringsbevis med forsikringsvilkår fra Tryg 
g) Utdrag fra panteloven 
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Utgangspunkt

03.01.2017 Oppgjør fra A til Å 2

Lovens formål er å legge til rette for at omsetning av fast 
eiendom ved bruk av mellommann skjer på en sikker, ordnet og 
effektiv måte, samt å legge til rette for at partene i handelen 
mottar uhildet bistand

§ 1-1 Formål

Sikkerhet og kontrollrutiner 

Oppgjør fra A til Å



8

Hvem kan forestå oppgjør?
• Ansvarlig megler, men kan benytte medhjelper
• Medhjelper som har særskilt oppgjørseksamen 
• Eiendomsmeglerfullmektiger 

• Ansvarlig megler skal føre tilsyn med oppgjørsmedhjelpers 
arbeide, oppfølgingen og tilsynsgraden avhenger av 
organiseringen dvs. intern eller ekstern oppgjørsbistand

03.01.2017 Oppgjør fra A til Å 4

Sikker, ordnet og effektiv
• Megler skal sikre at ingen av partene utsettes for økonomisk 

risiko
• Godt forarbeide – tvingende nødvendig
• Et godt salg ødelegges av et forsinket eller uriktig oppgjør
• Etter kontraktsignering er oppgjøret i kundens fokus
• Kundene har behov for et raskt oppgjør, rot og forsinkelser 

kan få store konsekvenser 
• Megler må ha kontroll over fremdriften

03.01.2017 Oppgjør fra A til Å3
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Forarbeide
• Ved oppdragsinngåelse må megler avdekke om det er 

særskilte forhold som får betydning for oppgjøret
• Forsikre seg om at selger er hjemmelshaver
• Innhente nødvendig dokumentasjon og fullmakter dersom 

selger ikke har hjemmel
• Vurdere om estimert kjøpesum er tilstrekkelig, slik at kjøper 

får en heftelsesfri eiendom
• Innhente skriftlig info om restgjeld og om kreditor besitter 

pantedokumentet

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å6

Oppdragsavtalen
• Må tydelig angi hva som er avtalt om meglers vederlag og hva 

som kan kreves dersom handel ikke kommer i stand
• Skal gi kunden et samlet, spesifisert kostnadsoverslag over 

totalt vederlaget og utlegg
• Tolkning av avtalen beror på det som skriftlig er avtalt
• Megler straffes dersom avtalen er uklar, siden vi har stått for 

utforming, utfylling og er profesjonelle

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å5
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Grunnboken 
Naturlig med opprydding: 
• Arrester kan anmodes slettet etter to år
• Utlegg kan anmodes slettet etter fem år
• Panteretter til vanlige finansinstitusjoner etter 30 år,                                

etter 20 år etter oppfordring
• Uomsettelige dokumenter kan slettes ved løs erklæring 

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å8

Forarbeide
• Hva er det som skal selges og hvordan sikrer vi kjøper?
• Består eiendommen av flere teiger, er adkomsten en privat 

vei, følger det garasje med osv. 
• Har Borettslaget hjemmel til den solgte eiendommen?
• Er innskuddet tinglyst?
• Stemmer kreditorene og hovedstolen med den infoen som 

fremkommer av årsberetningen?
• Er det tinglyst tyngende servitutter som reduserer 

panteobjektets verdi?

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å7
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Grunnboken
• Bo- og forkjøpsretter må slettes av rettighetshaver             
• Uavhengig hvem som er rettighetshaver
• Slettelseserklæring kan påføres originaldokumentet eller 

inntas i pkt. 6 i skjøte under særskilte avtaler 

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å10

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å9

Grunnboken



12

Overbeheftet
• Tinglyste utleggsforretninger kan være et dårlig tegn
• Er selger i en vanskelig økonomisk situasjon, er muligheten stor for 

at det tinglyses flere utlegg
• Megler må holde grunnboken under kontinuerlig oppsikt
• Megler må ha en fullstendig oversikt over heftelsene og nødvendig 

pantefrafall før aksept av bud
• Mange utlegg gir megler mye ekstra jobb, naturlig at man får betalt 

for arbeidet med innhenting av pantefrafall
• Pga. opptrinnsretten skal de dårligst prioriterte heftelsene slettes 

først

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å12

Overbeheftet

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å11
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Konsesjon eller egenerklæring
• Utgangspunkt – alle eiendommer er konsesjonsbelagte
• Finnes en rekke unntak, kommunen har info
• Kommunen er konsesjonsmyndighet
• Unntatt konsesjonsplikt, kan kreves egenerklæring
• Landbruksdirektoratet har en liste over kommuner med nedsatt 

konsesjonsgrense
• Eget skjema for hver eiendom og hver søker, personlig søknad som 

ikke kan signeres av fullmektig
• Konsesjonsvedtak eller egenerklæring må vedlegges ved tinglysing
• Manglende avklaring kan forsinke oppgjøret

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å14

Overbeheftet – hva betyr pantefrafallet?
«Når det gjelder kostnader ved salg og provisjon til megler, som 
skal dekkes før panthaverne får dekning, vil vi akseptere rimelige
omkostninger der reglene for hva som kan påregnes dekket av 
salgsomkostninger ved et tvangssalg gjennom nams-
myndighetene, setter rammen for de totale omkostningene. Så 
snart vi har mottatt oppgjørsoppstilling vil pant bli slettet.»

Hvor stor er provisjonen ved tvangssalg? Hva er rimelig? Kan 
eierskifteforsikringen belastes i oppgjøret? Kan vi bestille stylist?

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å13
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Betaling av utlegg
• Ulik praksis hos foretakene
• Forskjellige «pakker og gebyrer» er vederlag så lenge det er et 

fortjenesteelement til foretaket
• Mange forventer at megler legger ut, siden egenkapitalen er 

bundet opp i boligen som skal selges
• Risikofylt å forskuttere store beløp i et tregt marked og dersom 

eiendommen er overbeheftet
• Betaling av utlegg tar tid for oppgjør og tærer på foretakets egen 

likviditet
• Mulig å ta gebyr dersom dette er avtalt med oppdragsgiver

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å16

Sikring
• Hensikt - båndlegge eiendommen
• Selger skal ikke kunne forføye over eiendommen uten meglers 

samtykke 
• Hindrer ikke tinglysing av utlegg og arrester, men gir en reservert 

prioritet i grunnboken
• Tinglyses ved oppdragsinngåelse, senest ved kontraktens 

underskrift 
• Med riktig ordlyd kan sikringen også dekke meglers krav på 

vederlag og utlegg
• Ved forskuttering av store utlegg, bør megler tinglyse sikring ved 

oppdragsinngåelse

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å15
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Dokumentavgift
• Forsikre seg om at dokumentavgiftsgrunnlaget er 

markedsverdien, slik at det svares riktig dokumentavgift
• Megler er ansvarlig for at avgifter, gebyrer og renter knyttet 

til tinglysing av skjøte, blir betalt
• Meger kan pålegges tilleggsavgift med inntil det dobbelte av 

pliktig avgiftsbeløp
• Kartverket sørger for etter- eller tilbakebetaling dersom det 

er beregnet avgift av feil grunnlag eller med feil beløp

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å18

Aksept  - kontrakt
• Kan ikke inntas nye tyngende vilkår som ikke er vedtatt av partene 

ved bud/aksept eller ved senere tilleggsavtale
• Privat salg – senere innta «as is» klausul
• Overtakelsesdato må avtales ved aksept
• Send søknad om styregodkjennelse og avklar forkjøpsretten rett 

etter aksept
• Brl = 20 dg, Aksje = 2 mnd, Selveier = ?
• Ufravikelig lovgivning begrenser hva som kan avtales
• I avhendingssalg kan det ikke avtales at kjøper skal betale forskudd

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å17
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Transporterklæring - notifikasjon
• Selger har kjøpt seg ny bolig og låner opp på eksisterende
• Banken sikrer lånet med transporterklæring eller notifikasjon
• Oppgjør bekrefter overfor banken 
• Viktig at foretaket har gode og tydelig rutiner over hvem som 

kan signere transporterklæringer slik at de ikke forglemmes 
men utbetalingen hensyntas i oppgjøret

03.01.2017 Presentasjon text20

Naturlig skjæringspunkt - Oppgjør overtar

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å19

• Selger har hjemmel, alternativt nødvendige fullmakter ol. er mottatt
• Kjøpesummen dekker tinglyste heftelser alt. pantefrafall foreligger
• Kreditorene besitter panterettene som skal slettes
• Tilleggsdeler mv. er under kontroll
• Riktig kjøpesum er formidlingsført, riktig kjøpesum og vederlag er bokført
• Utleggene som skal belastes er dekket av avtaler
• Sikring er tinglyst og dekker kjøpesum
• Det er sendt søknad om godkjennelse, avklaring av forkjøpsrett, konsesjon 

eller egenerklæring
• Skjøte er mottatt, det er riktig utfylt, signert og bevitnet   

Oppgjør kan motta saksmappe eller selv hente ut nødvendige dokumenter 
fra systemet. Ved mottak, kontrollere at: 
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Overtakelsen
• Kan bekreftes når alle forhold er avklart, herunder 

styregodkjennelser, kjøpsrett, egenerklæring og konsesjon 
• Oppgjør må forsikre seg om at det foreligger ferdigattest før 

boligen tas i bruk
• Foreligger det brukstillatelse må megler sikre kjøpers interesser 

ved å etablere sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående 
arbeider

• Partene må få god veiledning, slik at de forstår risikoen
• Overtakelsesprotokollen er kjøpers kvittering på at han har overtatt 

eiendommen

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å22

Innbetaling
• Innbetalinger skal skje til klientkonto
• Både kjøpesum, omkostninger og panterett må være mottatt før 

overtakelsen bekreftes
• Oppgjør må forsikre seg om at panteretten er korrekt utfylt og bevitnet
• Før overtakelsen bekreftes må megler kontrollere at alle vilkår for 

handelen kan oppfylles og at avtaler og dokumenter er skriftlige og 
signert av rette vedkommende

• Ingen reell forskjeller om det er avgitt inneståelseserklæring eller mottatt 
oppgjør med bundet mandat

• Dersom det er flere långivere må prioriteten avklares
• Ikke aksepter forutsetninger som gjelder eiendommer du ikke har kontroll 

over eller ikke skal ta oppgjøret på

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å21
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Før utbetaling
• Skjøte og panteretten må være konferert
• Oppgjør må være sikre på at det ikke kan tinglyses nye 

heftelser med vanhjemmel
• Innhente skriftlig tilbakemelding på restgjeld og 

kontonummer for betaling 
• Be om restgjeld noen dager frem, i tilfelle du ikke får svarene 

samtidig
• Foreta renteberegning til fordel for selger

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å24

Krav om etablering av rettsvern
• Oppdragstaker som forestår oppgjør, skal sørge for at 

kjøperen har fått rettsvern for sitt erverv før kjøpesummen 
disponeres på vegne selgeren

• Unntak – kjøper betinger seg blanco skjøte eller kjøper tar 
konsesjonsrisikoen (Oppgjør må tas mot tinglyst sikring)

• Når protokollen er mottatt sendes skjøte og panteretten 
samtidig for tinglysing

• Påfør samtykke på dokumentene, ikke slett sikringen
• Husk depotføring

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å23
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Selgers oppgjør
• Legalt pant har best prioritet og skal innfris først
• Legalt pant; kommunale avgifter, eiendomsskatt, selveier 1G, 

borettslag 2G (1G = kr. 92 576,- pr. mai 2016)
• Deretter innfrielse iht. prioritetsrekkefølgen - innfrielsesbrev
• Betale eierskifteforsikring og andre utgifter 
• Husk transporterklæringer
• Oppgjørsskjemaet fra selger er utbetalingsfullmakten
• Overskytende utbetales iht. skjemaet
• Oppgjørsoppstilling med timeregnskap der oppdragsgiver er 

forbruker

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å26

Utveksling av ytelser
Rundskriv 7/2014:
Det vil likevel være forsvarlig å foreta utbetalinger mot 
inneståelseserklæring fra panthaver om sletting av pantet når 
panthaver er finansinstitusjon som har tillatelse til å drive slik 
virksomhet i Norge. Det samme gjelder der stat eller kommune 
er panthaver. Megler skal imidlertid på forhånd ha innhentet 
skriftlig oppgave fra panthaver over restsaldo og renter/ 
omkostninger

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å25
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Kjøpers oppgjør
• Betale eierskiftegebyr, boligkjøperforsikring og andre utgifter
• Betale faktura fra Kartverket ved forfall
• For at kjøper skal opptjene mest mulig renter skal betaling 

skje på forfallsdato, ikke før
• Megler må renteberegne for tidlig innbetalte beløp samt 

omkostningene til fordel for kjøper
• Kjøpers oppgjørsskjema er utbetalingsfullmakt
• Utbetaling av overskytende til kjøper
• Oppgjørsoppstilling

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å28

Meglers vederlag og utlegg
• Overføring av vederlag og utlegg fra kl. kto. til driftskonto

forutsetter fullmakt fra selger
• Fullmakt kan ikke innhentes før etter at handelen er kommet i 

stand
• Kan ikke avtale at andre enn oppdragsgiver skal betale 

vederlag og utlegg
• Utlegg kan ellers kreves dekket etter hvert som de forfaller
• Dersom megler forsømmer pliktene sine, kan oppdragsgiver 

kreve at vederlaget settes ned eller faller bort

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å27
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Spesielt for aksjeleiligheter
• Eierskifte og notering av heftelser i aksjeeierboken skjer av 

styret eller forretningsfører
• Kjøpers lån kan ikke noteres før selgers pant er slettet
• Oppgjøret løses ved at megler sender brev (notifikasjon) til 

forretningsfører med beskjed om eierskifte og hvilke heftelser 
som senere skal noteres

• Megler må få en bekreftelse på at notifikasjonen er mottatt
• Etter mottagelsen forestås oppgjøret 

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å30

Avslutning av oppgjøret
• Sende ut tinglyst skjøte til kjøper
• Følge opp og purre på kreditorenes sletting av pant
• Slette sikring når alle forhold er i orden
• Rekvirere ny grunnbokutskrift, sende denne og panteretten 

til kjøpers bank
• Betale for grunnbokutskriften
• Forsikre seg om at depoet er tomt
• Avslutte saken med arkivering

03.01.2017 Presentasjon text29
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Pro & contra - morarenter

• Dersom partene ønsker det kan megler foreta pro & contra 
beregning av f.eks. kommunale avgifter eller fellesutgifter

• Megler kan forestå beregningen av morarenter
• Tar megler på seg oppgaven, er han ansvarlig for at 

beregningen er korrekt
• Unngå opphoping av overtakelser den 1. og 15. 
• Dersom kjøper ikke gjør opp, må selger selv forfølge kravet
• Skal megler slette sikringen?

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å32

Private panteretter
Rundskriv 7/2014:
For å sikre at eksisterende pengeheftelser blir slettet i grunnboken, må 
megler innhente pantedokumentet i kvittert stand for avlysning, før 
kjøpesummen disponeres på vegne av selger og benyttes til innfrielse

Ikke slette pantet ved mottak, men sende det for sletting samtidig 
med tinglysing av skjøte og panteretten

Husk depotføring

03.01.2017 Depot fra A - Å31
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Blanco skjøte
• Ingen tinglysingsplikt i Norge, men kun tinglysing sikrer 

rettsvern
• Megler må dokumentere at han har redegjort for risikoen og 

at partene likevel har akseptert denne
• Går selger konkurs risikerer kjøper å miste eiendommen
• Sikringen må ikke slettes før det har skjedd en 

hjemmelsovergang, fordi kjøper sikres en prioritet i 
grunnboken

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å34

Renteberegning
• Klientmidler skal plasseres på rentebærende konto til høyest mulig 

rente
• Kapitaliseringen av rentene på kontoen avgjør når partene har krav 

på utbetaling
• Megler kan velge å forskuttere rentene, går ut over egen likviditet
• Megler kan beholde renter som utgjør mindre enn et halvt 

rettsgebyr
• Naturlig at hele rentebeløpet utbetales partene når det overstiger 

et halvt rettsgebyr
• Renteberegningen må kunne dokumenteres selv om rentene ikke 

utbetales noen av partene

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å33
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Mortifikasjon
• Brønnøy Tingrett er verneting
• Avsier dom som sier at det dokumentet som har blitt borte 

ikke gjelder lenger
• Enten kan dommen gjenopprett det forsvunne dokumentet 

eller det avsies en dom som erklærer at innholdet er bortfalt
• Pantedokumenter, adkomstdokumenter til aksje- og 

andelsleiligheter samt omsetningsgjeldsbrev kan mortifiseres

03.01.2017 Presentasjon text36

Oppgjørsoppdrag
• Megler/Oppgjør må forsikre seg om at det foreligger en 

ferdigattest før boligen tas i bruk
• Vurdere kjøpesummen ut i fra egen markedserfaring ut i fra 

hvitvaskingsregelverket
• Husk omsorg overfor kjøpers kreditor

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å35
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Klientkonto
• Det skal opprettes egne konti for klientansvar og klientmidler 

som til enhver tid viser behandling av klientmidlene
• Bokføring skal vise klientansvaret for hvert enkelt oppdrag
• Saldo på klientkonto skal hver måned avstemmes mot bokført 

saldo for klientmidler i regnskapet
• Innestående midler på klientkonto iflg. regnskapet skal være 

avstemt mot det samlende klientansvaret i regnskapet. Avvik 
skal være forklart

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å38

Mortifikasjon
• Kan ta lang tid å få fatt i nødvendige underskrifter – begynn 

prosess med en gang
• Må rekvirere en registerattestert kopi av dokumentet
• Kunngjøring skjer ikke før faktura er betalt
• Gebyr 0,8 R pt. kr. 820,-
• Vanlig saksbehandlingstid ca. 3 mnd.
• Hastemortifikasjon – vurdere kreditor nøye først
• Pantets pålydende må sperres på kl. kto, pant slettes, kjøper 

får det han skal og selger kan få utbetalt deler av oppgjøret

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å37
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Klientkonto - Bank 
• Klientmidler skal settes på særskilt eller felles klientkonto i 

finansinstitusjon. Institusjonen må forplikte seg til:
1) Ikke gjøre motregning i klientkontoen
2) Påse at kontoen disponeres av FA eller personer/foretak som 

FA har gitt skriftlig fullmakt til å disponere kontoen
3) Registrere opphør av disposisjonsrett

• Klientkontoen skal opprettes i foretakets navn og betegnes 
klientkonto

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å40

Klientkonto 
• Klientkonto kan bare disponeres av foretakets fagansvarlig 

eller person eller foretak fagansvarlig gir fullmakt
• Kan løses ved at FA registreres som administrator i 

nettbanken og selv tildeler og sletter tilganger
• Klientansvaret for de oppdrag foretaket har ved månedens 

slutt skal avstemmes mot bokført klientansvar hver måned
• Avvik skal forklares
• Dersom saldolisten, som viser klientansvaret for det enkelte 

oppdrag har negative saldi, skal årsaken forklares

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å39
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Lykke til!

Dokumentavgiftsvedtaket    §§
• Størrelsen på dokumentavgiften og tinglysingsgebyrene 

fastsettes av Stortinget
• Det fattes vedtak hvert år
• Megler/Oppgjør må ha kunnskap om hovedinnholdet i 

vedtaket siden det her fremkommer regler for beregning av 
avgift på f.eks. arvet eller nyoppført bolig

03.01.2017 Oppgjør fra A - Å41
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NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Aktuelle lover

Lov om avhending av fast eigedom av 3. juli 1992

Lov om avtaler med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. av 13. 
juni 1997

Lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007

Forskrift om eiendomsmegling av 29. juni 2007

2

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Oppgjør med hovedvekt på 
bolig under oppføring 

v/ Margrethe Røse Solli, fagsjef i NEF
advokat MNA og eiendomsmegler MNEF

margrethe@nef.no
45 48 50 88
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NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Regelverket

• God meglerskikk – Emgll. § 6-3 (første og andre ledd)

− Oppdragstaker skal opptre i samsvar med god meglerskikk med omsorg for 
begge parters interesser

− Oppdragstakeren må ikke opptre på noen måte som er egnet til å svekke 
tilliten til oppdragstakerens integritet og uavhengighet 

− Oppdragstakeren skal gi kjøper og selger råd og opplysninger av betydning for 
handelen og gjennomføringen av denne 

4

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK

Hvilken kontrakt regulerer handelen?
Avhendingsloven eller bustadoppføringsloven

Avhendingsloven
Gjelder mellom  selger og kjøper

• Vanlig bruktboligsalg

• Ferdig oppført nybygg
• Delvis oppført nybygg der kjøper 

skal overta det slik det fremstår
(krever ny ansvarshavende) 

• Avhl. har ingen regulering av 
oppgjør gjennom eiendomsmegler

Bustadoppføringsloven
Gjelder mellom selger og kjøper

• Fra entreprenør til forbruker
• Boligformål
• Under oppføring

(også der bare arbeide utomhus 
gjenstår)

• Bustadoppføringsloven har ingen 
regulering av oppgjør gjennom 
eiendomsmegler

3
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NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Regelverket

• Megler skal sørge for et korrekt oppgjør og sikre at ingen av partene  
utsettes for økonomisk risiko i forbindelse med oppgjøret

• Bortsett fra ved formidling av næringseiendom, kan ikke megler i 
avtalen med oppdragsgiver fraskrive seg ansvaret for 
gjennomføringen av det økonomiske oppgjøret, jf. 
eiendomsmeglingsloven § 6-9

6

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Regelverket

• Eiendomsmeglingslovens formålsparagraf, § 1-1
− Sikker, ordnet og effektiv / Uhildet bistand

• Eiendomsmeglers plikter ved kontraktsslutningen, § 6-8
− Opprette skriftlig kjøpekontrakt som inneholder alle vesentlige vilkår for handelen

• Eiendomsmeglers plikter ved gjennomføring av handelen, § 6-9
− Tinglysing av skjøte
− Tinglysing av andre dokumenter
− Gjennomføre det økonomiske oppgjøret 

• Unntak, FOR § 6-5
− Forhold på kjøpers side hindrer etablering av rettsvern innen rimelig tid
− Vilkår om in-blanco skjøte fra kjøper
− Forskudd mot § 47-garanti (bustadoppføringslova)

5
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NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Grunnlaget for oppgjøret

− Kontrakt mellom partene (bygger normalt på salgsoppgave, bud og aksept)
− Oppgjørsskjema (oppgjørsinstruks) fra selger
− Betalingsforutsetninger stilt av kjøpers långiver (inneståelsesansvar)
− Særlige betalingsforutsetninger stilt av kjøper eller på vegne av kjøper
− Oppdragsavtalen mellom megler og oppdragsgiver

8

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Regelverket

• Aktuelle rundskriv fra Finanstilsynet:

− 7/2014 Kontrakt, oppgjør og klientmiddelbehandling i 
eiendomsmeglingsvirksomhet

− 2/2015 Krav til å stille sikkerhet og innhold i klientkontoavtalen
− 6/2015 Formidling av kontraktsposisjoner
− 6/2016 Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i 

eiendomsmeglingsvirksomhet

7
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NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK

§ 3-2 Forvaltning og behandling av 
klientmidler

(1) Foretak og advokater som driver eiendomsmegling, jf. § 2-1, skal holde 
klientmidler adskilt fra egne midler og andre midler som ikke tilhører klienter.

(2) Klientmidler tilhører den som har innbetalt eller overlevert disse til foretaket 
eller advokaten, inntil de er brukt på den måten som er avtalt.

(3) Kreditorer kan kun søke dekning i kjøpesummen som er oppbevart i henhold til 
første ledd dersom beløpet tilhører debitor på beslagstiden, jf. dekningsloven 
§ 2-2, og betingelsene for frigivelse som gjelder mellom partene i handelen, er 
oppfylt.

(4) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om behandling av 
klientmidler. 

10

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Hovedregelen etter avhendingsloven

• Ytelse mot ytelse
− Betaling av kjøpesummen mot overtagelse og avtalt hjemmelsoverføring

• Normalsituasjonen:
− Dato og klokkeslett for overtagelsen er kontraktsfestet

• Konsekvens:
− Selger skal stille eiendommen til kjøpers rådighet, slik at kjøper kan overta den faktiske 

bruken
Kjøper skal innbetale kjøpesummen til meglers klientkonto innen det avtalte 
overtagelsestidspunkt

9
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NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Hvem eier kjøpesummen - avhl.

• Fram til overtagelsestidspunktet sitter megleren med kjøpesummen på vegne av 
kjøperen og skjøtet på vegne av selgeren

• Når overtagelsestidspunktet har kommet utveksles ytelsene, dvs. at megler sitter 
med kjøpesummen på vegne av selgeren

• Gjennomgang av: Betalingsforutsetninger i Norges Eiendomsmeglerforbunds 
kontraktsmal for salg av bolig 

12

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Avhendingslova

Kjøpekontrakt

Oppgjør

Den kritiske fasen:
I perioden mellom overtagelse og 
dagbokføring  + 1 dag

Tinglysing av 
skjøte

Tinglysing av 
sikringsobligasjon

Innbetaling av 
oppgjør

Overtagelse

11
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NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Flere betingelser?

• Har partene avtalt ytterligere betingelser for frigivelse av kjøpesum?
• •Megler må i så fall føye disse til i kontraktens punkt 4.1 

14

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
NEFs kontraktsmal - betingelsene
4.1 Forutsetninger for oppgjør og frigivelse av kjøpesummen 

For å sikre trygg gjennomføring av handelen etter eiendomsmeglingsloven §3-2 og §6-9, er følgende avtalt: 

Partene har avtalt følgende betingelser for frigivelse av kjøpesummen: 

1. Panterettsdokument med urådighetserklæring er tinglyst, 

2. Kjøper har innbetalt hele kjøpesummen inklusive omkostninger, 

3. Kjøper har overtatt bruken av eiendommen, 

4. Kjøpers skjøte på eiendommen –uten andre heftelser enn det partene har avtalt –er tinglyst, 

5. Kjøpers eventuelle långivere har fått tinglyst panterett i eiendommen med forutsatt prioritet og 

6. Heftelser som ikke skal følge med ved handelen er slettet. 

Forutsetningene nr. 5 og 6 er ikke til hinder for at megler kan iverksette oppgjør basert på restgjeldsoppgave og tilstrekkelig slettebekreftelse fra selgers kreditor(er) 
med panterett i eiendommen. 

Kreditorer kan ikke søke dekning i kjøpesummen på meglers klientkonto før betingelsene 1 til 6 for frigivelse av kjøpesummen i henhold til denne kontrakt er oppfylt, jf. 
eiendomsmeglingsloven § 3-2 og dekningsloven § 2-2. 

Har selger tillatt kjøper å overta eiendommen selv om deler av kjøpesummen/omkostningene ikke er innbetalt, kan den første delen av oppgjøret likevel gjennomføres 
uten hinder av forutsetning nummer 2 ovenfor. Resterende del av oppgjøret vil i så fall finne sted når resten av kjøpesummen/omkostningene er innbetalt. 

13
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NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Bustadoppføringslova

Kjøpekontrakt

Oppgjør

Tinglysing av 
skjøte

Tinglysing av 
sikringsobligasjon

Innbetaling 

Overtagelse

16

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Oppgjør etter bustadoppføringsloven

• Ytelse mot ytelse

• Entreprenørens ytelse er hjemmelsoverføring

15
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NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Oppgjør etter bustadoppføringsloven

• Lovens hovedregel: 
− Oppgjør mot tinglyst skjøte, jf. buofl. § 46 (1) annet punktum 

• To unntak jf. buofl. § 47:
1. Overskjøting av tomt før byggestart fri for heftelser. Tomteverdien betales så 

snart kjøper har fått hjemmel. Videre betaling skjer da etter hvert som 
tomten blir tilført verdier

2. Forskuddsbetaling mot forskuddsgaranti
− Minst 10 % av kjøpesummen skal gjenstå til overtagelse

18

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Bustadoppføringslovens virkeområde

Når SKAL bustadoppføringsloven komme til anvendelse?

Virkeområde fremgår av buofl. § 1 og det er tre kumulative vilkår (kumulative, betyr at alle 
vilkårene må være oppfylt):
1. Entreprenør (vidt begrep)
2. Forbrukerkjøper
3. Bolig/fritidsbolig under oppføring

Konkret vurdering i det enkelte tilfellet
Konsekvensen av feil lovvalg

17
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NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Garanti – buofl. § 12

Garantiens varighet: Fra avtaleinngåelse til fem år etter overtagelsen
Garantiens omfang: 3 % før overtagelse og 5 % etter

Husk buofl. § 12 siste ledd
o Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med § 12, har forbrukeren rett 

til å holde tilbake alt vederlag

• NOU 2016:10 Evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova
− Høringsfristen var 3. oktober 2016 
− Foreslått endring av varigheten på sikkerhetsstillelsen fra frem til to år etter overtakelse

20

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK

Oppgjør mot tinglyst skjøte
Garanti – buofl. § 12
• Selger plikter å stille garanti som beskrevet i buofl. § 12 – dette er en 

entreprenørgaranti for oppfyllelse av avtalen
− Ingen betalingsplikt for kjøper før § 12-garantien foreligger
− Må alltid stilles der entreprenørens vederlag overstiger 2G
− Må stilles umiddelbart etter avtaleinngåelsen

- Noen få unntak i buofl. § 12 andre ledd
− Beregningsgrunnlaget for garantien er kontraktsummen

• NOU 2016:10 Evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova
− Høringsfristen var 3. oktober 2016 
− Kort om de foreslåtte endringene

19



39

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK

Forskuddsbetaling mot forskuddsgaranti
- overskjøting ved ferdigstillelse

• Utgangspunkt: 
− Forbrukeren plikter ikke å betale noe før hjemmelsovergang, jf. buofl. § 46 

første ledd

• All betaling før overskjøting = forskudd
− Overskjøting ved ferdigstillelse

• Forskudd mot § 47-garanti (forskuddsgaranti) må avtales
− Hvem kan stille denne garantien?
− Garantiens størrelse?
− Informasjon til forbruker?
− Minst 10 % av vederlaget må gjenstå til overtagelsen (jf. buofl. § 47 første 

ledd bokstav c)

22

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK

Overskjøting av tomt før byggestart
-avdragsmessig betaling 

Tomten skal overskjøtes heftelsesfri og kjøper kan deretter betale 
avdrag i henhold til avtale

− § 12-garantien må alltid stilles
− Står avtalt avdrag i forhold til det som er tilført eiendommen?

- Bør avgjøres av en utenforstående, for eksempel en takstmann 

• Dersom forbrukeren skal betale for mer enn levert ytelse, må det 
stilles § 47-garanti av det som er innbetalt for mye før det utbetales 
utbygger, da dette ses på som en forskuddsbetaling

21
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NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Endringer og tilleggsarbeid

• Buofl. § 9 gir kjøperen rett til å kreve endringer og tilleggsarbeid

− Etter at kontrakten er inngått, kan kjøperen kreve endringer i forhold til opprinnelige 
tegninger og planer

− Dette er en ufravikelig rett for forbrukeren (dog med noen begrensninger) – og gjelder 
uavhengig av om arbeidet er påbegynt eller ikke når kontrakten inngås

− Det kan forhåndsavtales en maksgrense på 15 % i endring av vederlaget
− Kjøperen trenger ikke ta forbehold om endringer/tilvalg ved kontraktsinngåelsen

24

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Vilkår for forskudd 

• Forskudd reguleres av buofl. § 47 tredje ledd

- Må være avtalt (i salgsoppgave og kontrakt)
- § 12-garanti må være stillet før innbetaling
- § 47-garanti må være stillet før  utbetaling
- Frem til § 47-garanti foreligger eier kjøper det innbetalte 

beløpet 

23
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NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Overtagelse

Loven krever ikke at det avtales en bestemt overtagelsesdato
NEF har i sin kontraktsmal følgende anbefaling (som er avstemt med Forbrukerombudet):
Alternativ 1: 
• Eiendommen overtas av kjøper den (DATO) med alle rettigheter og forpliktelser slik den har tilhørt 

selger, forutsatt at kjøper har oppfylt sine forpliktelser.
Alternativ 2: 
• Forventet ferdigstillelse er X kvartal XXXX, men dette tidspunktet er foreløpig og ikke bindende og 

utløser ikke dagmulkt. 
• Når selger har opphevet forbeholdene stilt i avtalen skal selger fastsette en overtakelsesperiode som 

ikke skal være lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtakelsesperioden 
begynner og slutter. Senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding 
om endelig overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge 
innenfor overtakelsesperioden.

• Det forutsettes her at selger i prospekt eller senest før kjøper er bundet har gitt presis informasjon om 
hvilke forbehold som er tatt, og har angitt en klar dato for når forbeholdene skal være bortfalt.

26

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK

Konsekvenser ved endringer og 
tilleggsarbeid 

• Fristforlengelse etter § 11 
− en side til å kunne kreve dagmulkt etter § 18

• Prisjustering etter § 42
• Betaling for endringer/tilvalg inngår i det ordinære oppgjøret

25
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NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK

Hjemmelsoverføring = tinglysing av skjøte

• Garantien etter buofl. § 47 opphører

• Dersom ikke entreprenøren har fullført sitt arbeid ved hjemmelsoverføring tilsier 
meglers omsorgsplikt at kjøper bør holde tilbake  et nærmere angitt beløp. 
Megler må ivareta kjøpers interesser og legge til rette for at kjøper kan holde 
tilbake et passende beløp

• Megler må gi kjøperen skriftlig informasjon om retten til å utøve tilbakehold
• Kan megler komme i den situasjon at han på eget initiativ holder tilbake deler av 

oppgjøret?

• Selgers § 12-garanti gir nødvendigvis ikke tilstrekkelig sikkerhet

28

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Overtagelse

• Selve overtagelsen har en rekke rettsvirkninger, eksempelvis:

− Avbryter dagmulktskrav
− Skjæringstidspunktet for når risikoen går over fra utbyggeren til kjøperen
− Reklamasjonsfrister begynner å løpe
− Har betydning for størrelsen på og fristen for § 12
− Har betydning for entreprenørens hevingsrett, jf. buofl. 

§ 57 (noe annet kan være avtalt mellom partene)

27



43

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Overtagelse og oppgjør

• Hva er avtalt om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse?

«Der selger etter avtalen skal levere en ferdigstilt bolig, plikter megler å forsikre 
seg om at det foreligger ferdigattest før overlevering og oppgjør finner sted. 
Også salgsmegler er ansvarlig for slik kontroll, selv om oppgjøret er 
utkontraktert til eksternt oppgjørsforetak. I tillegg har oppgjørsforetaket en 
selvstendig plikt til å kontrollere om ferdigattest foreligger før oppgjøret 
gjennomføres. Dette gjelder også ved rene oppgjørsoppdrag.»

Fra Finanstilsynets rundskriv 7/2014 punkt 3.4

30

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Noen sjekkpunkter for oppgjør:

• Er det stilt § 12-garanti?
• Er det eventuelt stilt § 47-garanti?
• Er hele kjøpesummen innbetalt?
• Har kjøper overtatt eiendommen?
• Er det utstedt ferdigattest ved nyoppført bolig?
• Er skjøtet og pantedokumenter tinglyst?

29
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NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Grunnlaget for et korrekt oppgjør

• Et godt arbeid av megleren i forkant av oppgjøret
− Særskilte forhold a betydning for oppgjøret må være kartlagt (tinglyst pant, 

forkjøpsretter etc.)
− Vilkår må være klart presisert i salgsoppgaven/kontrakten
− Klar ordlyd i kontrakten om forbehold og konsekvenser av disse (eksempelvis 

dersom forbehold ikke oppfylles)

• Korrekte og ryddige oppgjørsrutiner
− Dvs. gode rutiner og internkontroll i foretaket

32

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Overtagelse og oppgjør

• Der kjøper overtar mot midlertidig brukstillatelse
− «Dersom det ikke foreligger ferdigattest, og det er avtalt at overlevering og oppgjør 

skjer på grunnlag av midlertidig brukstillatelse, må megler innhente denne før 
overtakelsen. Dersom det er gjenstående arbeider som selger skal stå for, plikter 
megler å ivareta kjøpers interesse i å etablere sikkerhet for selgers oppfyllelse. 
Normalt vil dette være å legge til rette for at kjøper holder tilbake tilstrekkelig 
vederlag eller at selger stiller selvskyldnergaranti.» 

Fra Finanstilsynets rundskriv 7/2014 punkt 3.4

• Hva skjer med oppgjøret?
− Etter bustadoppføringsloven har kjøper instruksjonsrett helt frem til skjøtet er 

tinglyst
− Utbyggers adgang til å stille § 47-garanti for å «hindre» tilbakehold

31
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NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Renteberegning

Hovedregel: Renter av klientmidler skal i sin helhet godskrives 
klientene, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-10. 
Den som "eier" pengene, eier også avkastningen.

• Avhl.: Før overtagelse – kjøper
Etter overtagelse – selger

• Buofl. Før hjemmelsoverføring – kjøper
Etter hjemmelsoverføring – selger

• Hvem har rett på rentene på et tilbakeholdt beløp?

34

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Renteberegning

• Det er et krav om at klientmidler skal plasseres til «høyest mulig 
rente»
− I våre oppgaver er renten 2,95 %

• Kapitaliserte renter inngår i meglers klientansvar og skal fordeles på 
det enkelte oppdrag 
− I våre oppgaver kapitaliseres renter daglig
− Meglerforetaket legger ut rentene fra sin driftskonto
− Meglerforetaket har en avgrenset rentebuffer på klientkontoen 

• Rentene skal avregnes og utbetales ved avslutning av oppdraget.
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NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

Oppgjørsoppstilling 

• Skal sendes kjøper og selger
• Straks oppgjøret er gjennomført
• Skal inneholde samtlige transaksjoner med faktisk 

tidsangivelse for innbetaling eller utbetaling

35

Innsenders navn: Hjemmelserklæring
i forbindelse med 
arv/skifte/uskifte

Adresse:

Postnummer: Poststed:

Fødselsnr./Org.nr. Ref.nr.

1. Eiendommen(e)1)

Kommunenr. Kommunenavn Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Ideell andel

Omsetningen gjelder bygg på festet grunn Ja Nei
Beskaffenhet:

1 Bebygd 2 Ubebygd
Anvendelse av grunn: Verdi2)

B
Bolig- 
eiendom F 

Fritids- 
eiendom V 

Forretning/ 
kontor I Industri L Landbruk A Annet

Type bolig:

FB
Frittligg.-
enebolig TB

Tomanns-
bolig RK

Rekkehus/ 
kjede BL

Blokk- 
leilighet AN Annet

2. Avdøde
Fødselsnr. (11 siffer) Navn

3. Hjemmel 3)

Hjemmelen til ovennevnte eiendom(mer) begjæres overført til nedenstående personer i henhold til: (sett X)

6 Skifteattest 6 Skifteattest og testament 6 Uskifteattest

4. Ny(e) hjemmelshaver(e)
Fødselsnr. (11 siffer) Navn Ev. slektskapsforhold til avdøde Andel 4)

5. Underskrift
Undertegnede (gjeldsovertagende arvinger legitimert iht. skifteattesten 5), advokat, eiendomsmegler eller annen med fullmakt fra de 
gjeldsovertagende arvinger) bekrefter at ovenstående opplysninger er riktig og er kjent med straffeansvaret ved avgivelse av uriktige opplysninger til 
offentlig myndighet. 

Sted Underskrift Underskrift

Dato Underskrift Underskrift

Sted Underskrift Underskrift

Dato Underskrift Underskrift

Noter:
1) Dersom eiendommen har underfestenummer (ufnr.) kan felt for seksjonsnummer  (snr.) nyttes.
2) Der er eiendommens markedsverdi på tidspunktet for tinglysing som skal oppgis.
3) Attesten/testamentet skal vedlegges i original eller bekreftet fotokopi.
4) Det som skal oppgis er størrelsen på den eierandel som overføres til den enkelte arving/legatar.
5) De legitimerte iht. skifteattest har kompetanse til å disponere over eiendommen inntil skiftet er forestått.

Ønskes det at alle arvingene skal disponere over eiendommene i sameie, må de legitimerte tinglyse en erklæring om dette.
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Innsenders navn: Hjemmelserklæring
i forbindelse med 
arv/skifte/uskifte

Adresse:

Postnummer: Poststed:

Fødselsnr./Org.nr. Ref.nr.

1. Eiendommen(e)1)

Kommunenr. Kommunenavn Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Ideell andel

Omsetningen gjelder bygg på festet grunn Ja Nei
Beskaffenhet:

1 Bebygd 2 Ubebygd
Anvendelse av grunn: Verdi2)

B
Bolig- 
eiendom F 

Fritids- 
eiendom V 

Forretning/ 
kontor I Industri L Landbruk A Annet

Type bolig:

FB
Frittligg.-
enebolig TB

Tomanns-
bolig RK

Rekkehus/ 
kjede BL

Blokk- 
leilighet AN Annet

2. Avdøde
Fødselsnr. (11 siffer) Navn

3. Hjemmel 3)

Hjemmelen til ovennevnte eiendom(mer) begjæres overført til nedenstående personer i henhold til: (sett X)

6 Skifteattest 6 Skifteattest og testament 6 Uskifteattest

4. Ny(e) hjemmelshaver(e)
Fødselsnr. (11 siffer) Navn Ev. slektskapsforhold til avdøde Andel 4)

5. Underskrift
Undertegnede (gjeldsovertagende arvinger legitimert iht. skifteattesten 5), advokat, eiendomsmegler eller annen med fullmakt fra de 
gjeldsovertagende arvinger) bekrefter at ovenstående opplysninger er riktig og er kjent med straffeansvaret ved avgivelse av uriktige opplysninger til 
offentlig myndighet. 

Sted Underskrift Underskrift

Dato Underskrift Underskrift

Sted Underskrift Underskrift

Dato Underskrift Underskrift

Noter:
1) Dersom eiendommen har underfestenummer (ufnr.) kan felt for seksjonsnummer  (snr.) nyttes.
2) Der er eiendommens markedsverdi på tidspunktet for tinglysing som skal oppgis.
3) Attesten/testamentet skal vedlegges i original eller bekreftet fotokopi.
4) Det som skal oppgis er størrelsen på den eierandel som overføres til den enkelte arving/legatar.
5) De legitimerte iht. skifteattest har kompetanse til å disponere over eiendommen inntil skiftet er forestått.

Ønskes det at alle arvingene skal disponere over eiendommene i sameie, må de legitimerte tinglyse en erklæring om dette.

GA-5307 B (Godkj. 10.04) Elektronisk utgave Side 1 av 1
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 FULLMAKT 
 Ved privat skifte av dødsbo 

(Gjelder sammen med skifteattest) 

Avdøde 
Navn 

     

 
Fødselsdato Dødsdato 

     

 

     

 

Fullmaktsgiver 
Navn Fødselsnummer 

     

 

     

 

Fullmektig 
Navn 

     

 
Adresse Postnummer Poststed 

     

 

     

 

     

 

Erklæring og underskrift 

Jeg,                                       har overtatt boet etter avdøde til privat skifte, og gir med dette                                  
fullmakt til å ordne alt i forbindelse med bobehandlingen og booppgjøret - herunder undertegne og kvittere på 
boets vegne - samt på mine vegne å gi og motta alle meldinger til og fra arveavgiftsmyndighetene. 

Sted og dato Underskrift 

     

  

Merk 

Dersom fullmakten også skal gjelde rett til å disponere over fast eiendom i boet, må også neste side av skjemaet 
fylles ut. Denne fullmakten gjelder til skiftet er avsluttet eller til arvingen trekker fullmakten tilbake - likevel aldri 
mer enn 2 år fra arvefallet. 
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Bekreftelse av underskrift 

Dersom fullmakten skal benyttes ved overdragelse eller pantsettelse av fast eiendom, må underskriften 
bekreftes, jf. tinglysingsloven § 17 og tinglysingsforskriften § 3. Dette kan gjøres av to vitner som er myndige og 
bosatt i Norge, eller av norsk dommer, lensmann eller lensmannsbetjent, namsmann eller namsfullmektig, 
forliksrådsmedlem, advokat eller autorisert advokatfullmektig, statsautorisert eller registrert revisor, autorisert 
eiendomsmegler eller notarius publicus. 

Jeg bekrefter herved at                                            , som er over 18 år, har underskrevet/ vedkjent seg sin 
underskrift på denne fullmakten i mitt nærvær. Jeg er myndig og bosatt i Norge. 

Underskrift, vitne 1 Gjenta med blokkbokstaver 

 

     

 
Adresse Postnummer Poststed 

     

 

     

 

     

 
Underskrift, vitne 2 Gjenta med blokkbokstaver 

 

     

 
Adresse Postnummer Poststed 

     

 

     

 

     

 

Samtykke fra arvings ektefelle til å disponere over egen bolig 
Dersom arvingen er bosatt på eiendommen sammen med ektefelle, kreves samtykke av ektefellen, 
jf. ekteskapsloven § 32 som lyder: 

 
"En ektefelle kan ikke uten skriftlig samtykke fra den andre ektefellen: 

a.  Overdra, pantsette, forpakte bort, eller inngå eller si opp en leie- eller framleie avtale for en  
eiendom som brukes som felles bolig. 

b.  Overdra, pantsette en andel, aksje eller obligasjon som leieretten til felles bolig er knyttet til.  
Dersom samtykke blir nektet eller ikke kan skaffes innen rimelig tid, kan ektefellen eller den andre parten i 
avtalen kreve at skifteretten avgjør spørsmålet om disposisjonen skal tillates. Tillatelse skal gis hvis 
skifteretten finner at det ikke foreligger rimelig grunn for den andre ektefellen til å nekte samtykke. 
Avgjørelsen treffes ved kjennelse. Bestemmelsene i skifteloven fjerde kapittel får tilsvarende anvendelse." 

Jeg samtykker i at gnr. 

     

 bnr. 

     

 i                                          kommune 

 overdras  pantsettes  forpaktes bort 

Jeg samtykker i at (fram-)leieavtale for gnr. 

     

 bnr. 

     

 i                                           kommune 

 sies opp  inngås   

Jeg samtykker i overdragelse av 

 andel   aksje  obligasjon 

som leieretten til gnr. 

     

 bnr. 

     

 i                                        kommune er knyttet til. 
Sted og dato Underskrift 

     

 

     

 

 

"Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/ skifte/ uskifte" må fylles ut og leveres til tinglysingskontoret 
som gir nærmere veiledning. 
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Oppdatert 2012

SALGSFULLMAKT
Undertegnede, ……………………………….. personnummer: …………………………..
gir herved ugjenkallelig fullmakt til:

navn: ………………………………………….. personnummer: …………………………...

til på mine vegne å forestå salg av min eiendom, (gateadresse og gnr/bnr etc.):

………………………………………………………………………………………………….

i  ………………………  kommune på best mulig betingelser.

Fullmakten omfatter rett til å gi salgsoppdrag, akseptere bud, undertegne 
kjøpekontrakt, og skjøte og ellers undertegne pantedokumenter og alle andre 
nødvendige dokumenter i forbindelse med salget, herunder transport av 
festekontrakt. 

Fullmakten  gjelder    gjelder ikke - rett til å motta oppgjør

Jeg er ugift
           Vi er ektefeller/ registrerte partnere og begge skal underskrive
           Jeg er gift/registrert partner, men overdragelsen gjelder ikke felles bolig

                , den /       20

………………………………………….
Hjemmelshavers underskrift 

Som ektefelle/registrert partner samtykker jeg i denne fullmakt
, den / 20 

…………………………………………..                …………………………………………..
Ektefelles underskrift                                          Med blokkbokstaver

Jeg/vi bekrefter at underskriver(ne) er over 18 år og har underskrevet eller vedkjent 
seg sin(e) underskrift(er) i mitt/vårt nærvær. Jeg/vi er myndig(e) og bosatt i Norge.

Underskrift: ……………………………..             Underskrift: …………………………….

Navn: ……………………………………. Navn: ……………………………………

Adresse: ………………………………… Adresse: ………………………………..

……………………………………………. …………………………………………...



Erling Høyte
Partner

Arntzen de Besche • 22.10.14

Oppgjør overbeheftede eiendommerOppgjør overbeheftede eiendommer

UTGANGSPUNKTET

•Heftelsesfri eiendom

•Overta lån med avtalt saldo

•Eiendommens verdi gitt

•Ingen etterfølgende aktivitet fra selgers kreditorer
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HVA ER MEGLERS PLIKTER?

•Før kontrakt
•Begrenset rådgivningsplikt

•Foreslå gjeldsforhandling
•Privat gjeldsforhandling
•Offentlig gjeldsforhandling

NÅR KAN DET SKJE?

• Før oppdrag tegnet/klart overheftet

• Etter oppdrag tegnet

• Legal pant

• Lånesaldo større enn antatt. Se pantl §1-4

• Prisavslag gis på grunn av mangel eller lignende

• Utleggspant tas

• Arrest

• Midlertidig forføyning
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HVA KAN GJØRES FOR Å UNNGÅ AT SITUASJONEN 
OPPSTÅR?

•Sjekke/vurdere eiendommens verdi – er den reell?

•Hvordan går markedet?

•Fallende tendens

•Stigende tendens

HVA ER MEGLERS PLIKTER? FORTS.

•Foreslå verdiutviklende tiltak
•Dele tomten

•Seksjonere

•Oppgradere

•Avvente forventet verdistigning, ikke glem
renteeffekten
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SJEKK HEFTELSESSIDEN NØYE

•Legalpant (pantl § 6-1)

•Eiendomsskatt

•Avfallsgebyr

•Feieavgift

•Årsavgift vann/kloakk

HVA KAN GJØRES FOR Å UNNGÅ AT 
SITUASJONEN OPPSTÅR? FORTS.

•Er det noe lokalt som kan føre til uventet verdifall?

•LNF vedtak i vente

•Tidligere vedtak som begrenser eiendommens 
utnyttelse, delingsmuligheter eller lignende
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SJEKK HEFTELSESSIDEN NØYE. FORTS.

•Farlig fordi kravet ikke er tinglyst/kan ikke tinglyses

•Info om kravet og saldojustering kan komme sent

•Megler må sjekke med kommunen, kommunale 
etater, sameiestyret

•Kan få gal informasjon, må sikre bevis - skriftlighet

SJEKK HEFTELSESSIDEN NØYE. FORTS.

•Seksjonssameie

•Krav som følger av sameie (vedlikeholdsutgifter m.v.) 
2 års begrensning, begrenset til 1G

•Tilsvarende for borettslag
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KONTRAKTSPANT FORTS.

•Omkostninger ved inndrivelse

•Renter opptjent senere enn to år før et eventuelt 
tvangssalgsforsøk, tre års alminnelig foreldelse for renter

•Grunnbyrdeytelser yngre enn to år

•Premie for brannforsikring og tingsskadeforsikring i ett 
år hvis pantehaver har betalt

•Nødvendig utgifter til bevaring og tilsyn med pantet 
(bare ved konkurs etter avtale med bostyrer)

KONTRAKTSPANT

•Pant stiftet ved avtale med kreditor

•Lånesaldo fremkom i pantedokumentet (pantl §1-4)

•Dette er ikke et beløpsmaksimum

•Utenfor pantets pålydende skal i tillegg dekkes:



57

UTLEGGSPANT

•Når vilkårene er til stede for øvrig

•Uten varsel til megler

•Rettet mot hjemmelshaver til enhver tid

•Kan også rettes mot eier som ikke er hjemmelshaver

•Fra kreditor til ektefelle/samboer som ikke er
hjemmelshaver (tvgl § 7-13, tredje ledd)

KONTRAKTSPANT FORTS.

•Flere ukjente faktorer bevissikring viktig

•Reopplåning
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HVA KAN MEGLER GJØRE ETTER KONTRAKT ER TEGNET?

•Er en vanskelig situasjon

• Inneholder ansvarspotensial mot megler (Emgll § 6-3, § 6-9 
nr 4)

•Opptre formelt

•Målet er å få heftelsesfri eiendom

ARRESTER/MIDLERTIDIG FORFØYNING

•Besluttes av retten

•Midlertidig sikring av pengekrav

•Rådighetsforbud

•Er en heftelse på eiendommen som må løses
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EN ALMINNELIG FREMGANGSMÅTE. FORTS.

•Grensekreditorer/usikre kreditorer sier nei til forslaget
•Tilby annen sikkerhet for udekket del

•Redegjør for tvangssalgsalternativet
• Vil vanligvis gi mindre
• Får uansett ikke dekning

•Fremhev at pengekravet består selv om pantet
slettes

EN ALMINNELIG FREMGANGSMÅTE

•Sikre panthavere er det vanligvis lite å gjøre med. La 
dem være i første omgang.

•Grensekreditorer kan tilbys delbetaling for eksempel 
frafalle morarente

•Usikre kreditorer forespørres om å slette uten betaling
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VED SLETTELSE UTEN FULL INNFRIELSE -
FREMGANGSMÅTE

•Pass på opptrinnsretten

•Begynn alltid nederst

•Sjekk at pantet er slettet i grunnboken før nestemann 
sletter

EN ALMINNELIG FREMGANGSMÅTE. FORTS.

•Alternativ: Utlegg faller bort etter 5 år – lenge igjen?

•Arrest faller bort etter 2 år – lenge igjen?

•Midlertidig forføyning faller bort etter 2 år –lenge igjen?

•Kan sikre panthavere likevel bidra?
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RÅD TIL PARTENE

•Skal avtalen stå, men avvente situasjonen?

•Bør avtalen heves?

INGEN PANTHAVER SLETTER FRIVILLIG UTEN 
INNFRIELSE

•Formell meddelelse til partene om at oppgjør ikke kan 
gjennomføres

•Meld det samme til 
pantekreditorene/utleggspanthaverne

•Anmod om tvangssalg?
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FINNES DET LØSNINGER?

•Klientmidler tilhørende ”Oppdragsgiveren”

•Hvem er det?

•Kreditor/selger?

•Fullmakt fra kreditorer?

•Hva da med forbrukersalg?

HONORAR

•Emgll § 7-4, 3. ledd

•Samtykke etter at handelen er kommet i stand

•Ufravikelig i forbrukerforhold emgll § 1-3

•Kreditt risiko

Arntzen de Besche • 03.01.2017 23
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www.adeb.no+47 23 89 40 00 • oslo@adeb.no • P.O. Box 2734 Solli, 0204 Oslo, Norway 

Erling Høyte
Partner
+47 98294539
eho@adeb.no

AVSLUTTENDE BEMERKNINGER

•Viktig å unngå at problemet oppstår

•Forundersøkelse viktig både når det gjelder 
eiendommens verdi og gjeldsbilde

•Sørg alltid for å sikre bevis på ethvert trinn i en prosess

•Er problemstillingen identifisert på forhånd sørg for 
skriftlig bekreftelse fra alle panthavere som ikke vil få full 
innfrielse

•Vær forsiktig med ”kreative” løsningsmodeller





03.01.2017 Bjørge SkjeldestadSide 1

  

Formuesansvarsforsikring, sikkerhetsstillelse og sikkerhetsforskrifter

03.01.2017 Bjørge SkjeldestadSide 2

Innledning – oversikt over 
foredraget

• Innledning 

• «Case» - glemte å innfri gjeld, pengene utbetalt til selger

• Sikkerhetsstillelse – Ansvarsforsikring

• Nærmere om ansvarsforsikringen

• Sikkerhetsforskrifter

• Sikkerhetsforskrifter i følge med oppgjørsplikter

• Skadeeksempler
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Sikkerhetsstillelse -
ansvarsforsikring

03.01.2017 Bjørge SkjeldestadSide 4

Eiendomsmeglingsloven

§ 2-7. Sikkerhetsstillelse

(1)Foretak og advokat som driver eiendomsmegling, jf.§ 2-1  må 
ha forsikring som dekker det ansvar de kan pådra seg under 
utøvelse av eiendomsmeglingsvirksomheten. 

03.01.2017 Bjørge SkjeldestadSide 3

Sikkerhetsstillelse - Ansvarsforsikring

Sikkerhetsstillelse

Lovpålagt forsikringsplikt

Tryg Forsikring

Ansvarsforsikring

Frivillig forsikring

/

Eiendomsmegler
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03.01.2017 Bjørge SkjeldestadSide 6

Sikkerhetsstillelse -
ansvarsforsikring

Formuesansvarsforsikring
• Dekker eiendomsmegler eget ansvar for krav i følge med utøvelse av 

eiendomsmeglervirksomhet

• Forsikringssum 45 mill pr år for hele ordningen, 15 mill pr oppdrag pr 
skadelidt 

• Ikke regress fra Tryg mot megler for utbetaling under 
sikkerhetsstillelsen dersom ansvaret faller inn under 
formuesansvarsforsikringen

• En ansvarsforsikring hvor Tryg påtar seg risikoen for meglers 
erstatningsansvar – Nb flere unntak

• I de fleste saker er kravene dekket under ansvarsforsikringen, og blir 
behandlet ihht. denne. 

• Ved utbetaling under sikkerhetsstillelsen i sak som ikke er dekket 
under ansvarsforsikringen – Tryg regress mot megler

03.01.2017 Bjørge SkjeldestadSide 5

Sikkerhetsstillelse -
ansvarsforsikring

Sikkerhetsstillelse (lovpålagt forsikringsplikt/garanti (pr 01.07.16 
minimum. 45 mill samlet , 15 mill pr formidling. Tryg deponerer 
erklæring hos kredittilsynet) 

• Dekker alt ansvaret en eiendomsmegler kan pådra seg ved utøvelse av 
eiendomsmeglervirksomhet

• Begrunnelse – bla at megler oppbevarer andres penger, klientkonto

• Sikkerhet for oppdragsgiver / tredjemanns tap, for eksempel ved 
meglers konkurs – manglende klientmidler

• Skadelidte kan rette krav direkte mot sikkerhetsstiller (Tryg)

• Sikkerhetsstiller kan ikke gjøre gjeldene andre innsigelser overfor 
skadelidte enn foretakets egne innsigelser – ikke lage unntak

• Sikkerhetsstiller (Tryg) har ved utbetaling under sikkerhetsstillelsen full 
regress overfor meglerforetaket. 
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Nærmere om 
ansvarsforsikringsordningen i Tryg

• Hva ansvarsforsikringen omfatter 

• Forsikringen gjelder «erstatningsansvar for 
formuesskade som sikrede i egenskap av 
eiendomsmeglerforetak kan pådra seg overfor 
oppdragsgiver eller tredjemann, når erstatningskravet er 
fremsatt mot sikrede i forsikringstiden og pådratt ved 
utøvelse av eiendomsmegling eller ved annen 
virksomhet i samsvar med eiendomsmeglingsforskriften”

Sikkerhetsstillelse -
ansvarsforsikring

Eksempler på skillets betydning i praksis

- Forsettlige handlinger er unntatt fra dekning under ansvarsforsikringen
- Krav fra kjøper om erstatning som følge av f eks fiktivt bud 
- Tryg må dekke et slikt krav under sikkerhetsstillelsen
- Regress mot megler da ikke dekning under ansvarsforsikringen

- Krav mot meglere fra kjøpere kan gjelde forhold 20 år tilbake. 
- Ansvarforsikringen gjelder 5 år etter meglerforetaket er avviklet 
- Dersom det har gått mer enn 5 år etter avviklingen når kravet kommer 

foreligger den ingen ansvarsforsikring
- Tryg må da dekke kravet under sikkerhetsstillelsen
- Neppe noen mulighet til regress mot eiendomsmeglerforetaket

03.01.2017 Bjørge SkjeldestadSide 7
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Tryg sin saksbehandling /Tryg sine 
plikter etter at skade er meldt 

Forutsatt at kravet dekkes av forsikringen skal Tryg:

• Utrede om erstatningsansvar foreligger – gratis advokatbistand

• Forhandle med skadelidte / kravstiller

• Dekke nødvendige omkostninger

• Betale erstatning som overstiger egenandelen

• Prosedere saken for domstolene

• Selskapets innrømmelser overfor skadelidte binder ikke megler 
– NB også motsatt 

03.01.2017 Bjørge SkjeldestadSide 9

Generelt om 
ansvarsforsikringsordningen i Tryg 
forts.

• Forsikringssum 15 mill pr oppdrag, egenandel kr 55 000

• Eksempler på unntak – Hva Tryg ikke dekker

• Forsettlige handlinger
• Ansvar overfor - sikredes eier(e) eller deres familie
• Ansvar knyttet til prosjekter hvor sikrede har selvstendig øk 

interesse

• Sikkerhetsforskrifter

• Meldefrist

• Tryg sin saksbehandling
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Hva er sikkerhetsforskrifter

• Forsikringsavtaleloven § 1-2. (definisjoner)

• (e) sikkerhetsforskrift: et påbud i forsikringsavtalen om:

• (1) at sikrede skal sørge for bestemte anordninger eller treffe 
bestemte tiltak som er egnet til å forebygge eller begrense 
skade,

03.01.2017 Bjørge SkjeldestadSide 11

Ansvarsforsikringen og brudd på 
pliktene i følge med oppgjøret

• Eiendomsmeglingsloven § 6-3 , «god meglerskikk»

• Eiendomsmeglingslovens § 6-9 - plikter ved oppgjøret

• Utferdige og tinglyse skjøte

• Utferdigelse og tinglysning av andre dokumenter

• Gjennomføring av det økonomiske oppgjøret

• Feil i følge med disse pliktene er ”pådratt under utøvelse av 
eiendomsmegling” – dekket under ansvarsforsikringen

• MEN NB - Sikkerhetsforskrifter knyttet til oppgjørsplikter
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En oversikt over sikkerhetsforskriftene

1. Sikredes plikter ved ethvert megleroppdrag

2. Sikredes plikter ved avgivelse av inneståelseserklæring

3. Sikredes plikter ved deloppgjør/forskudd depositum

4. Sikredes plikter ved omsetning ihht bustadoppføringsl.

5. Sikredes plikter ved andre særskilte oppdrag

6. Sikredes plikter ved rene oppgjørsoppdrag

03.01.2017 Bjørge SkjeldestadSide 14
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Sikkerhetsforskrifter

- Plikter som er pålagt megler under ansvarsforsikringen og som 
Tryg forutsetter at megler følger

- Gir ”kjøreregler” for utførelse av megleroppdraget

- I samsvar med de krav til meglervirksomheten som stilles av 
myndighetene, men i noen tilfeller strengere krav 

• Hva er følgen av at megler ikke følger en sikkerhetsforskrift ?

- Bortfall eller nedsettelse av forsikringsdekningen jf. 
Forsikringsavtaleloven § 4-8

- Kravstiller vil få sitt krav dekket under sikkerhetsstillelsen, men 
meglerforetaket må dekke ansvaret til sist
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Sikredes plikter ved ethvert 
megleroppdrag

1.2
Innhente og gjennomgå grunnboksutskrift, sjekke at kjøpesum 
eller disponibelt beløp er tilstrekkelig til å innfri heftelsene

1.3
Ved private pantelån å innhente det originale 
pantedokumentet kvittert for avlysing, eller på annen måte 
forsikre seg om at det private pantelånet kan slettes.  

03.01.2017 Bjørge SkjeldestadSide 16

Sikredes plikter ved ethvert 
megleroppdrag

1.1 
Å opptre i henhold til lov og forskrift om eiendomsmegling, 
herunder å opptre i henhold til god meglerskikk.

- Betyr ikke at alle ”overtramp” medfører avkortning 

- Har blitt påberopt et par ganger der meglers opptreden er så 
graverende at det grenser mot det forsettlige / at feilen av en 
eller annen grunn er gjort med viten og vilje 

03.01.2017 Bjørge SkjeldestadSide 15
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Sikkerhetsforskrifter - Oppgjør –
tinglysning

1.5
Å innhente pantattest som skal være à jour per dato for tinglyst 
pantedokument m/ urådighet, alternativt sjekke heftelsene 
direkte med tinglysningsmyndighetene. Ved overdragelse av 
aksjebrev og obligasjon må sikrede tilsvarende innhente oversikt 
over noterte panteheftelser hos forretningsfører. 

1.8.1
Før kjøpesummen/nettoprovenyet utbetales til selger skal: 
- kjøpers hjemmel og eventuelle pantedokument tinglyses på 

eiendommen 
- sikrede ha iverksatt sletting/innfrielse av samtlige heftelser 

kjøperen ikke skal overta mot tilstrekkelig slettetbekreftelse
- sikrede kontrollere grunnbokshjemmelen dagen etter 

tinglysningstidspunktet for å unngå at heftelser er registrert 
samme dag som hjemmelsoverføringen.   

03.01.2017 Bjørge SkjeldestadSide 18
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Sikkerhetsforskrifter - Oppgjør –
tinglysning

1.4Å sørge for tinglysning av pantedokument m/ 
urådighetserklæring med eiendomsmeglingsforetaket som 
panthaver. Pantedokumentet skal ha et pålydende minst 
tilsvarende kjøpesummen. Tilsvarende må pant og 
urådighetserklæring noteres i aksjeeierboken ved formidling av 
aksjebrev og hos styret/forretningsfører ved overdragelse av 
obligasjon. Tinglysning eller notering skal gjennomføres senest 
umiddelbart etter kontraktsmøtet mellom kjøper og selger.

• Dette er ikke til hinder for at pantedokument m/ 
urådighetserklæring ikke tinglyses i tilfeller der oppdraget skjer 
som ledd i offentlig skifte av dødsbo og privat skifteoppgjør der 
minst en av arvingene er å anse som testamentsarving. Kjøper 
og kjøpers långiver må imidlertid få informasjon, før handel 
sluttes, om at det ikke er etablert slik pantesikkerhet. Det er 
også en forutsetning at det ikke foretas oppgjør før kjøper har 
fått rettsvern for ervervet. 
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Sikredes plikter ved avgivelse av 
inneståelseserklæring

2.1 Å sørge for selv å ha hånd om det fulle oppgjør for den eiendom panteretten/-
dokumentene gjelder.

2.2 Å kontrollere at pantedokumentet i tilknytning til pantet man skal innestå for er 
korrekt og fullstendig undertegnet, med mindre denne kontroll uttrykkelig er 
forutsatt overtatt av kreditor eller hans representant.

2.3 Å innhente skriftlig bekreftelse fra långiver for at låntager har gitt långiver 
ugjenkallelig utbetalingsfullmakt til fordel for sikrede for hele lånets nettoproveny, 
med mindre sikrede skriftlig har forutsatt at kreditor eller hans   representant 
utferdiger slik fullmakt. 

2.4 Å kontrollere inneståelseserklæring forfattet av långiver (passiv inneståelse), og 
sørge for at oppgjør foretas i   henhold til långivers krav. Dersom krav fra långiver 
ikke samsvarer med øvrige sikkerhetsforskrifter, lov/forskrift   om eiendomsmegling, 
eller avtalen mellom kjøper og selger plikter sikrede å gjøre långiver oppmerksom på 
dette. Ingen del av lånebeløpet (kjøpesummen) må disponeres før en slik 
uoverensstemmelse er skriftlig avklart med långiver. 

03.01.2017 Bjørge SkjeldestadSide 20

Sikkerhetsforskrifter - Oppgjør –
tinglysning

1.8.3 Ved formidling av eiendom som krever konsesjon hos 
kjøper og det er avtalt at kjøper skal ha risikoen for om konsesjon 
gis og det ikke er mulig å tinglyse kjøpers hjemmel før konsesjon 
gis, kan kravet i 1.8.1 fravikes. Dette forutsetter imidlertid at 
kjøper og dennes eventuelle panthavere informeres om risikoen. 
Megler må dokumentere at det er formidlet informasjon om 
risikoen og at partene har akseptert og forstått risikoen ved 
manglende etablering av rettsvern.

1.8.4 Der kjøper har betinget seg hjemmelsdokument som ikke 
tinglyses, eksempelvis «blancoskjøte», må megler dokumentere 
at begge parter har fått informasjon om og akseptert risikoen ved 
manglende rettsvernsregistrering for at kravet i 1.8.1 ovenfor kan 
fravikes. 

03.01.2017 Bjørge SkjeldestadSide 19
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Sikkerhetsforskrift – oppgjør 
Bustadoppføringslova

4.3 
Sluttoppgjør til selger ikke foretas før kjøper har fått
tilstrekkelig sikkerhet for kjøpesummen og at grunnlag for
sluttoppgjør foreligger i henhold bustadoppføringsloven. Sikrede
må f. eks sørge for at deling eller sammenføying er foretatt,
seksjoneringsbegjæring er tinglyst, midlertidig brukstillatelse
foreligger, grunnen overført borettslaget og at borettslaget er
stiftet med mer, før sluttoppgjør gjennomføres.

03.01.2017 Bjørge SkjeldestadSide 21

Sikkerhetsforskrift - Avvik fra 
ordinært oppgjør

3. Deloppgjør/forskudd/depositum:

3.1 Megler kan kun medvirke til forskuddsbetaling eller depositum
fra kjøper i den grad dette tillates av relevante lover/forskrifter
eller av tilsynsmyndighetene.

3.2 Ved forskudd (deloppgjør) må kjøper gjøres oppmerksom på
avtalefriheten og den generelle risikoen for tap av sitt forskudd.
Megler må kunne dokumentere at kjøper har blitt forklart risikoen
og at kjøper har akseptert denne.

3.3 Ved depositumsbetaling fra kjøper, må selger gjøres
oppmerksom på den risiko som ligger i kjøpers instruksjonsrett og
rettighetene til kjøpers kreditorer.
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Skadeeksempler fra porteføljen, betalt ut 
for mye til arvingers kreditorer, 

Sak 1: Megler fikk oppdrag av dødsbo å selge eiendom. Under 
salgsarbeidet overførte bobestyrer hjemmelen til arvingene

• Arvingene kreditorer tok da utlegg i eiendommen

• Megler utbetalte da kr 900 000 av den innkomne 
kjøpesummen til flere av arvingenes kreditorer mot at 
utleggene ble slettet 

• Megler overså at de aktuelle arvingene kun skulle arve 1/30 av 
midlene – en stor ”brøler”

• Noen kreditorer har betalt tilbake 

• Mangler imidlertid 230 000 

Sikkerhetsforskrift rene 
oppgjørsoppdrag 

C. Sikredes plikter ved rene oppgjørsoppdrag

• Ved rene oppgjørsoppdrag skal sikrede følge 
sikkerhetsforskriftene ovenfor så langt de passer.

03.01.2017 Bjørge SkjeldestadSide 23



77

03.01.2017 Bjørge SkjeldestadSide 26

Skadeeksempler fra porteføljen
Feil knyttet til tilbakehold av kjøpesum -
renteberegning

Sak 3: Megler holdt tilbake penger for kjøper på grunnlag av  
erklæring fra kjøper som kom etter at kjøper hadde overtatt 
boligen

• Kjøper hadde da ikke instruksjonsrett over pengene og megler 
kunne da ikke holde pengene tilbake

• Selger og kjøper tvist om mangler

• Selgers advokat oppdager etter hvert meglers feil og krever 
pengene utbetalt + advokatkostnader og forsinkelsesrenter fra 
megler

• Beløpet blir utbetalt til selger + at saken blir forlikt med 
utbetaling av noe forsinkelsesrenter

03.01.2017 Bjørge SkjeldestadSide 25

Skadeeksempler fra porteføljen
Feil knyttet til tinglysning / 
dokumentbehandling

Sak 2:

• Salg av bolig(4 like boliger i samme prosjekt) – megler førte 
opp feil bruksnummer i skjøte, kjøper fikk hjemmel til feil bolig

• Kartverket godtok ikke inkurie

• Da det oppdages er utbygger konkurs

• Konkursboet hevder beslagsrett i begge boliger 

• Usikker jus, konkursboet kan ha rett

• Sak forlikt på differanse mellom boligenes verdi
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Skadeeksempler fra porteføljen, ikke 
oppmerksom på skattemessige forhold

Sak 5: Megler hadde et oppgjørsoppdrag knyttet til 
landbrukseiendom

- Kontraktsskriving, oppgjør og tinglysning

- I ettertid ble selgers gevinst ved salget gjenstand for skatt og 
selger hevder at megler burde gitt råd knyttet til vilkår for 
skattefritak

- Vilkår for skattefritak, ”salg til nærstående” og ”salg til 75 % 
av markedsverdi”. Vilkår var ”nesten” oppfylt 

- Megler hevder at selger aldri opplyste om at salg til bror var 
skattemessig motivert og megler hadde aldri 
skattekonsekvenser i tankene ved oppgjørsoppdraget

03.01.2017 Bjørge SkjeldestadSide 27

Skadeeksempler fra porteføljen
Feil knyttet til tinglysning / 
dokumentbehandling

Sak 4: Megler skulle innhente erklæring om veirett for tinglysning

• Erklæringen ble ikke signert av hjemmelshaver, men av mor 
som hevdet at hun hadde fullmakt

• Megler så aldri noen fullmakt, sendte til tinglysning – se om 
det gikk i gjennom - Erklæringen ble tinglyst – eiendommen 
solgt 

• 4 år etter, ny eier av eiendom som må tåle veirett finner ut at 
feil ved erklæringen – kartverket opphever tinglysningen

• Full tvist mellom naboene om veirett

• Megler burde ha sjekket fullmakten – går mot ansvar
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Skadeforebygging

Feil koster for alle involverte

• Eiendomsmegler – egenandel, tidkrevende bistand i 
skadesaken, misfornøyd kunde, omdømme, høyere 
forsikringspremie osv.

• Mange skader skyldes unøyaktighet og slurv hos 
eiendomsmeglere

• Kvalitetssikring

• Manglende gjennomgang og kritisk/objektiv vurdering av 
informasjon som innhentes og mottas 

03.01.2017 Bjørge SkjeldestadSide 29

Skadeeksempler fra porteføljen, ikke 
oppmerksom på skattemessige forhold forts.

Sak 5 forts.: Rettslige utgangspunkt, plikter ved 
oppgjørsoppdrag, ”god meglerskikk”, Rt 1988. s. 7

- Burde megler av eget initiativ tatt opp skattespørsmålet?

- Kompliserte skattespørsmål

- Konkrete omstendigheter 

- Selgers forhold

- Tryg har avvist ansvar
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Avslutning

• Eventuelle spørsmål



Oslo, den 10. januar 2017

Oppgjørspraksis for 
eiendomsmeglerfullmektiger

2

Formålet med kurset

Formidle innsikt i og forståelse for at etterlevelse av 
hvitvaskingsregelverket innebærer en noe endret arbeidsform, 
praktiske rutineendringer, handlingsalternativer og årvåkenhet i det 
daglige arbeidet for å sikre en tilstrekkelig hvitvaskingskontroll, bl.a.  
gjennom å øke bevisstheten, bedre forståelsen og redusere «frykten» 
for eiendomsmeglers plikter.

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017
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4

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

Mediabildet

3

Disposisjon
1. Innledning
2. Mediabildet
3. Oversikt over gjeldende regelverk
4. Den sammensatte begrunnelse for etterlevelse
5. Praktisk etterlevelse i eiendomsmeglingsprosessen fra A – Å 
6. Når oppgjør overtar saken

- Risikobasert kundekontroll
- Reelle rettighetshavere
- Gyldig legitimasjon/-kontroll

7. Løpende kundekontroll
- Kjenn din kunde/nye opplysninger
- Indikatorer på mistenkelige forhold
- Undersøkelsesplikt
- Rapporteringsplikt/stans/rapportering

8. Opplæring, kompetanse og internkontroll
9. Risikoanalyse/-vurdering for foretaket
10. Konsekvenser ved manglende etterlevelse
11. Hva Finanstilsynets avslører …

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017
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Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

Oversikt over dagens regelverk
 Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering 

(hvitvaskingsloven) 06.03.2009 nr 11 
 Forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering m.v.

13.03.2009 nr 302
 FT Rundskriv 8/2009 - Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak 

mot hvitvasking og terrorfinansiering
 FT Rundskriv 6/2016 – Veiledning til etterlevelse av 

hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet

Eiendomsmeglere skal «forebygge og avdekke transaksjoner 
med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller 
med tilknytning til terrorhandlinger.» (Hvvl § 1)

5

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

Formålet med hvitvaskingsloven 
er å forebygge og bekjempe hvitvasking av utbytte fra straffbare 
handlinger. Det innebærer at eiendomsmeglere og andre 
rapporteringspliktige har fått et verktøy som bidrar til å øke 
oppdagelsesrisikoen for hvitvaskingshandlinger og samtidig hindrer at 
man selv blir utnyttet i hvitvaskingsprosessen.
Artikkel på www.hvitvasking.no av Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora, EFE/ Økokrim –
Rapporteringsplikten etter hvitvaskingsloven - Hva er mistenkelig?  Fra 02.11.2009

Hvitvasking 
er å sikre utbytte fra straffbar handling. For at utbytte skal kunne tas i 
bruk av gjerningspersonene må det integreres i den legale økonomien. 
Formålet med hvitvasking er derfor å få det til å se ut som om utbytte 
er ervervet på lovlig måte, samt å skjule dets illegale opprinnelse.
Artikkel på www.finanstilsynet.no fra 20.09 2009
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Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

SAMFUNNSANSVAR Økonomisk kriminalitet:
• Er en trussel mot enkeltpersoner og strukturer i næringslivet
• Er en trussel for velferdsstaten og demokratiet
• Underminerer det offentliges inntektsgrunnlag
• Virker konkurransevridende
• Skaper mistillit mellom næringsdrivende/det offentlige/borgerne

OPPFYLLE KRAV En eiendomsmegler skal –
• Identifisere, forstå og iverksette tiltak for å motvirke risikoen
• kontrollere, registrere og oppbevare opplysninger
• undersøke (midlenes opprinnelse) og rapportere MT
• ha rutiner, internkontroll, -kommunikasjon, foreta opplæring
• vurdere svakheter i virksomhetens anti-hvitvaskingsarbeid

OMDØMME
• Eiendomsmegling = tillit = omdømme
• Manglende etterlevelse kan skade den enkelte eiendomsmegler, 

virksomheten generelt og bransjens omdømme

7

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

Nytt lovforslag 
fremlagt
• Mer omfattende
• Mindre tolkning
• Bedre tilpasset 
• Trolig enklere…
• Ingen realitetsendring 

for eiendomsmegling
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Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

9

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

OVER 6 MILLIARDER MENNESKER LEVER I LAND 
MED ET ALVORLIG KORRUPSJONSPROBLEM
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Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

PLASSERING TILSLØRING INTEGRASJON

UNDERSØKELSES- OG 
RAPPORTERINGSPLIKT

MISTENK-
ELIG

UNOR-
MALT

UVANLIG

11

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017
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Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

Befaring/ 
Oppdrag

Registrering/ 
Innhente 

opplysninger

Salgsarbeid/ 
Budgivning Kontrakt Oppgjør

Organisering av oppgjørsfunksjonen i 
eiendomsmegling:

Funksjon/ 
avdeling i 
foretaket

Datter/-
søsterselskap i 

samme konsern

Eget 
selvstendig 

oppgjørsforetak

Alle som arbeider med oppgjør, må være kjent med pliktene etter 
hvitvaskingsregelverket, selv om kundekontrollen kan utkontrakteres.

13

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

Befaring/ 
Oppdrag

Registrering/ 
Innhente 

opplysninger

Salgsarbeid/ 
Budgivning Kontrakt Oppgjør

RISOKOVURDERE

DOKUMENTERE

Observasjon

Nærmere unders.Selger/Eier(e)

Legitimasjon

Rapportering

Kontr. /vurdering

Indikatorer

Forsterket kontr.

Rapportering

Normaltilfeller

Spesielle tilfeller

Ytterligere oppl.

Nærmere unders.

PEP

Rapportering

Kjøper(e)

Legitimasjon

Indikatorer

PEP

Forsterket kontr.

Kjøpers finans.

Løpende kontroll

Kjenn din kunde

Nye opplysninger

Forsterket kontr.

Ev. avvikling

Rapportering

Rapportering

Hvv informasjon
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Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

• HVA OPPGJØRSANSVARLIG MÅ KUNNE OG FORSTÅ 
SOM HAR RELEVANS FOR OPPGJØR

• HVA ANSVARLIG MEGLER HAR (SKAL HA) UTFØRT
• HVA OPPGJØRSANSVARLIG MÅ KONTROLLERE OG 

EV. SUPPLERE
• HVA OPPGJØRSANSVARLIG MÅ KUNNE UTFØRE 

Befaring/ 
Oppdrag

Registrering/ 
Innhente 

opplysninger

Salgsarbeid/ 
Budgivning Kontrakt Oppgjør

15

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

Kundekontroll og løpende oppfølging skal foretas på grunnlag av en 
vurdering av risiko for transaksjoner med tilknytning til utbytte av 
straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 
til 136 a, der risikoen vurderes ut fra type kunde, kundeforhold, 
produkt eller transaksjon. Rapporteringspliktige skal kunne påvise at 
omfanget av utførte tiltak er tilpasset den aktuelle risiko. (hvvl § 5)

Befaring/ 
Oppdrag

Registrering/ 
Innhente 

opplysninger

Salgsarbeid/ 
Budgivning Kontrakt Oppgjør

Utkontraktering til kontraktsmedhjelper:
 Eiendomsmeglingsforetaket - for gjennomføring av oppgjøret
 Oppgjørsforetaket - for gjennomføring av kundekontrollen

(emgll § 3-5) (hvvl §§ 11 og 12) (RS 6/2006 pkt 4.9)  
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Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

Forenklet kundekontroll – antatt lav risiko (hvvl § 13):                      
• Finansinstitusjoner innenfor EØS eller land med tilsvarende 

strengt regime
• Børsnoterte foretak notert på godkjent børs (kan variere)
• Offentlig forvaltningsforetak, som kommuner, direktorater m.m.

Normal kundekontroll – hverken høy eller lav risiko:
• De fleste tilfeller med fysisk eller juridisk person som kunde

Forsterket kundekontroll – antatt forhøyet risiko:
• Kunder klassifisert med forhøyet risiko (foretakets risikoanalyse)
• Forhøyet risiko på grunnlag av uvanlige, unormale eller 

mistenkelige forhold (type kunde/oppdrag/indikatorer/adferd)
• PEPs - Politisk Eksponerte Personer (hvvf § 11)

Kjøper

Legitimasjon

Indikatorer

Forsterket kontr.

Rapportering

Oppdragsgiver

Kontroll ved etablering av kundeforhold (hvvl §§ 5, 6 og 7)
Risikobasert kundekontroll (hvvl § 5)

17

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

Nærm. undersøk.

Kontrl. /vurdering

Rapportering

Når oppgjørsansvarlig overtar saken:
 Kontrollere at ansv.megler har oppfylt kontrollplikten: 

registrert/dokumentert alle kundeopplysninger/risikovurdering
 Nye/endrede kundeopplysninger må registreres
 Sjekke loggført dokumentasjon (vurderinger/kontroll)
 Ved tvil om registrerte opplysninger er korrekte eller tilstrekkelige    

> ytterligere opplysninger ev. i samarbeid med ansv. megler
 Kontrollere kjøpekontrakten m.m. for rutinefeil/eller regelbrudd
 Er ikke kontrollplikten oppfylt kan ikke oppgjøret gjennomføres

 Oppdages noe mistenkelig > førhøyet/høy risiko?
 Nærmere undersøkelser ev. i samarbeid med ansv.megler
 Vurdere om oppgjøret kan gjennomføres (se bilde 38)

 Oppgjørsforetak har selvstendig ansvar for rapportering

Kundekontroll og registrering (hvvl §§ 5, 6, 7 og 8)
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Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

Hvem, hva og hvordan?
Fysisk person som i siste instans eier, kontrollerer eller gjennomfører 
transaksjoner på vegne av en kunde (f.eks. juridisk person) og som –
 eier/kontrollerer mer enn 25 % av aksjene/stemmene 

(unntatt børsnoterte selskap i Norge eller EØS-stat)
 utøver kontroll over ledelsen 
 i flg. vedtekter el.l. skal motta/eier minst 25 % av formues-

godene/-massen 
 har hovedinteressen i opprettelse/forvaltning av stiftelse/ 

fond/formuesmasse
 kontrollerer mer enn 25 % av stiftelse/fond/formuesmasse

 Handlinger: Entydig identifisering (etter «egnede tiltak») på 
grunnlag av > risikovurdering. Fullmektig = full legitimasjon

 Ved mistanke/forhøyet risiko: Forsterket kontroll/rapportering
 Dokumentasjon: På mappen/loggføring i datasystemet 

Kontroll ved etablering av kundeforhold (hvvl §§ 5, 6 og 7)
Reelle rettighetshavere (hvvl § 2, 3)

Kjøper

Legitimasjon

Indikatorer

Forsterket kontr.

Rapportering

Oppdragsgiver

19

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

Kjøper

Legitimasjon

Indikatorer

Forsterket kontr.

Rapportering

Oppdragsgiver Kontroll av oppdragsgiver:
• Når megleren har påtatt seg oppdraget
• Dødsbo, privat skifte > arvinger etter skifteattesten
• Dødsbo, offentlig skifte > bobestyrer = fullmektig
• Vurdering av risiko (risikoklassifisering) > dokumentasjon
• Registrering i oppdragsjournalen 
Kontroll av kjøper (oppdragsgivers medkontrahent):
• Når handelen er inngått (skriftlig bud akseptert)
• På kontraktsmøtet (senest forut for oppgjøret)
• Vurdering av risiko (risikoklassifisering) > dokumentasjon
• Registrering i formidlingsjournalen
Oppdragsgiver representert ved fullmektig:
• Skriftlig fullmakt som viser omfang (salg/kjøp/oppgjør)
• Legitimasjonskontroll av fullmektig og fullmaktsgiver

• Tilsvarende ved vergemål og privat dødsbo

Kontroll ved etablering av kundeforhold (hvvl §§ 5, 6 og 7)
Risikobasert kundekontroll (hvvl § 5)
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Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

https://www.regnskapstall.no/roller-og-eiere-
av-sjoe-og-fjellhytter-as-103910420S1

Eksempel: 

Kontroll ved etablering av kundeforhold (hvvl §§ 5, 6 og 7)
Reelle rettighetshavere (hvvl § 2, 3)

Kjøper

Legitimasjon

Indikatorer

Forsterket kontr.

Rapportering

Oppdragsgiver

21

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

Identitet bekreftes på grunnlag av egnede tiltak 
og en vurdering av risiko:

Hvordan?
• Ved lav risiko: Opplysninger fra kunden
• Ved normal risiko: Kopi av aksjebok/-eierregister og ev.

utskrift av selskapsavtaler/foreningsavtaler o.l.
• Sjekke opplysninger mot troverdige kilder, f.eks.:

• Foretaksregisteret (brreg.no)
• Stiftelsesregisteret (lottstift.no/stiftelsestilsynet)
• Enkelte lag/foreninger i Enhetsregisteret (brreg.no)
• Informasjonstjenester (regnskapstall.no el.l.)

• Ved forhøyet risiko: Forsterket kundekontroll
Forstå! 
• Eierskapet og kontrollstrukturen i kundens virksomhet
• Hvordan virksomheten fungerer
• Hvilken posisjon/rolle aktøren har i selskapsstrukturen

Kontroll ved etablering av kundeforhold (hvvl §§ 5, 6 og 7)
Reelle rettighetshavere (hvvl §§ 2, 3 og 7, 3)

Kjøper

Legitimasjon

Indikatorer

Forsterket kontr.

Rapportering

Oppdragsgiver
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Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

Sjø og Fjellhytter AS 100%

Bolig partner AS 40% Byggmester Kolstad AS 30% Byggmester Ulsund og Lindseth 
AS 30%

Bolig partner Konsern AS 
100% = 40%

Sjømark Invest AS
100% = 30%

K E Lindseth
50% = 15%

S Ulsund
50% = 15%

Wedvik Hold AS 
50,6% = 20,2%

G A Wedvik 
31% = 12,4%

Magne Sjømark
100% = 30%

G A Wedvik 
50% = 10,1%

Gunnar A Wedvik
10,1% + 12,4% = 22,3%

23

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017
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Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

For juridisk person:
• Firmaattest fra Foretaksregisteret (nyere enn 3 mndr)
• Utskrift fra Enhetsregisteret (nyere enn 3 mndr)
• Utskrift/attest fra annet offentlig register (registreres) som viser; 

Navn, adresse, forretningssted/hovedkontor, og ev. utenlandsk 
organisasjonsnr.

• Hvis kunden er nyetablert > dokumentasjon fremlegges senest 4 
uker etter utløpet av registreringsfristen

• Ikke registrert: Dokumentasjon for eksistens, skriftlig erklæring fra 
kontaktperson om korrekte opplysninger

 Kontaktperson > fremlegge gyldig legitimasjon
 Kontaktperson > dokumentere sin berettigelse ved firmaattest, 

stiftelsesdokument eller fullmakt

Kontroll ved etablering av kundeforhold (hvvl §§ 5, 6 og 7)
Gyldig legitimasjon (hvvl 7, 2. ledd)(hvvf § 7)

Kjøper

Legitimasjon

Indikatorer

Forsterket kontr.

Rapportering

Oppdragsgiver

Hvis kundekontrollen ikke lar seg gjennomføre eller fremlagt dokumentasjon mangler 
troverdighet, kan heller ikke megleren påta seg oppdraget eller gjennomføre 
handelen/oppgjøret. (Hvvl § 10)

25

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

For fysisk person:
Med bl.a. fotografi, signatur og referansenummer -
• Gyldig pass
• Norsk bankkort
• Norsk førerkort
• Forsvarsdepartementets ID-kort
• Postens ID-kort av nyere dato
• Nasjonale eID-kort innenfor EU/EØS

Kontroll ved etablering av kundeforhold (hvvl §§ 5, 6 og 7)
Gyldig legitimasjon (hvvl § 7, 2 og 5. ledd)(hvvf § 5)

Kjøper

Legitimasjon

Indikatorer

Forsterket kontr.

Rapportering

Oppdragsgiver

Norsk nasjonalt ID-kort skal innføres i 2017:
• Offentlig identitetsbevis, like pålitelig som pass
• Utstedes i regi av Politiet 
• Biometriske personopplysninger som i passet, 

d.v.s. ansiktsfoto og fingeravtrykk
• Vil erstatte pass i EU/EØS-området
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Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

Uten personlig fremmøte (hvvl § 7, 4. ledd):
• Automatisk førhøyet risiko
• Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon
• Ytterligere dokumentasjon for å bekrefte identiteten …

(enkeltvis eller i kombinasjon, risikobasert):
 Sjekke kundeopplysninger mot Folkeregisteret 
 Ligningsattest, lønnsslipp/trygd/stønad/studielån
 Første innbetaling fra konto i kundens navn
 Telefonkontakt via verifisert telefonnummer
 Skriftlig kommunikasjon med signatur via verifisert adresse
 Oppsøke kunden hjemme/arbeidsplass

Uten fremleggelse av gyldig legitimasjon (hvvl § 7, 5. ledd):
• «… på annet grunnlag»
• Absolutt sikker på kundens identitet 
• Personlig kjennskap ved kundeforhold av «en viss varighet»
• Riktighet bekreftes av megler med sin signatur  

Kjøper

Legitimasjon

Indikatorer

Forsterket kontr.

Rapportering

Oppdragsgiver

Kontroll ved etablering av kundeforhold (hvvl §§ 5, 6 og 7)
Legitimasjonskontroll (hvvl § 7)

27

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

Kontroll ved etablering av kundeforhold (hvvl §§ 5, 6 og 7)
Legitimasjonskontroll (hvvl § 7) – Registrering (hvvl § 8)

Kjøper

Legitimasjon

Indikatorer

Forsterket kontr.

Rapportering

Oppdragsgiver Hva skal kontrolleres og registreres i normaltilfeller?
• Fullt navn eller foretaksnavn
• Fødselsnummer, organisasjonsnummer, D-nummer (eller annen 

entydig identitetskode)
• Fast adresse (formell registeret)
• Referanse til legitimasjonsdokument som er fremlagt
- i spesielle tilfeller?
• Fysisk person uten norsk identitet: Fødselsdato, fødested, kjønn, 

statsborgerskap (ev. flere)
• Hvis hemmelig adresse: Innhente kopi av vedtak
• Juridisk person (uregistrerte lag/foreninger): Organisasjonsform, 

stiftelsestidspunkt, daglig leder, forretningsfører, 
innehaver/kontaktperson

• Reelle rettighetshavere (ensidig identifisere)
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Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

Hva innebærer løpende kundekontroll?
 Kontinuerlig oppfølging/observasjon gjennom kundeforholdets 

varighet og særlig iaktta endringer
 Noe uvanlig, unormalt eller mistenkelig?
 Oppdatere opplysninger ev. innhente ny dokumentasjon
 Vurdere risiko
 Ny risikoklassifisering? 
 Førhøyet risiko > forsterkede kontrolltiltak/nærmere 

undersøkelser
 Dokumentere endringer og nye utførte kontrolltiltak

NB! Hvis forhøyet eller høy risiko og manglende kontrollmulighet 
av risikofaktorer, må megler vurdere 
• å avvikle oppdraget
• ikke gjennomføre handelen (om stans se bilde 36)
• rapportere til Økokrim

Løpende kundekontroll (hvvl §§ 5, 6 og 7+ § 14)

Kjenn din kunde

Nye opplysninger

Indikatorer

Stans

Rapportering

Nærm. undersøk.

Kjøpers finans.

29

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

Hvem kan bekrefte kopi?
- Ansvarlig megler, 
- Eiendomsmeglerfullmektig eller 
- To medhjelpere over 18 år.

Kjøper

Legitimasjon

Indikatorer

Forsterket kontr.

Rapportering

Oppdragsgiver

Kontroll ved etablering av kundeforhold (hvvl §§ 5, 6 og 7)
Legitimasjonkontroll (hvvl § 7)(hvvf § 5)

«Fullt navn, navnetrekk, 
fotografi og fødselsnummer 
eller D-nummer.»
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Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

Mistenkelig forhold i transaksjonsfasen?
 Kontant innbetaling eller bankremisse som skjuler identitet 
 Betaling fra andre enn kjøper/kjøpers långiver ev. fra utenlandsk 

bank/land kjøper ikke har opplyst tilknytning til
 Lån ytes fra uvanlig kilde, f.eks. utenlandsk selskap
 Bruk av blanco-skjøte
 Kompliserte eiendomstransaksjoner; selger yter kreditt
 Avtale om hel-/deloppgjør direkte mellom partene, ev. med aktiva 

som er vanskelig å verdsette (f.eks. eiendom, båt, bil, aksjer mm)
 Uvanlig bruk av klientkonto; for høyt beløp/tilbakebetaling til andre
 Førtidig innbetaling, f.eks. før årsskifte
 At oppgjør kommer/deles i flere transaksjoner
 Andre tjenester, f.eks. ønske om bekreftelse på oppgjør/egenkapital, 

ekstraordinære avtalepunkter, ny verditakst
 Finansieringsopplysningene er uklare eller uvanlige
 Ingen/manglende opplysninger om hvor midlene kommer fra
 Tilbakeholden med å dokumentere at midler stammer fra arv, spill 

el.l. når dette er opplyst av kunden

Løpende kundekontroll (hvvl §§ 5, 6 og 7+ § 14)

Kjenn din kunde

Nye opplysninger

Indikatorer

Stans

Rapportering

Nærm. undersøk.

Kjøpers finans.

31

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

Mulig forhøyet risiko – forhold i kombinasjon:
• Utenlandske statsborgere 
• Selvstendige næringsdrivende
• Mindre utbyggere/eiendomsutviklere
• Andre kunder
- med en eller flere av følgende elementer:
 Verdivurdering
 Oppgjørsoppdrag
 Oppussingsobjekt
 Generalfullmakt/In-blanco-skjøte
 Kontraktsposisjoner
- og kanskje med følgende forhold/adferd:
 Kjøper og/eller selger inngår i innviklet selskapsstruktur (reelle 

rettighethavere?)
 Kunden kjøper og selger eiendom ofte

Løpende kundekontroll (hvvl §§ 5, 6 og 7+ § 14)

Kjenn din kunde

Nye opplysninger

Indikatorer

Stans

Rapportering

Nærm. undersøk.

Kjøpers finans.
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Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

Kontroll av midlenes opprinnelse og selgers disponering:
 Følger ikke direkte av loven, men en naturlig konsekvens  

(spørsmål i skjemaet ved ev. rapportering av MT)
 Megler sørger for skriftlig detaljert finansieringsplan fra kjøper 
 Hvis finansieringsplanen endres, må oppgjør ha ny

 Kjøpers finansiering?
 Flere beløp/fra andre enn kjøper/kjøpers bank/fra utlandet?
 Beløp og innbetalers navn/nasjonalitet
 Risikovurdere

 Selgers disponering av salgssummen?
 Flere beløp/til andre enn selger/selgers bank/til utlandet?
 Beløp og mottakers navn/nasjonalitet
 Risikovurdere

NB! Mistenkelige forhold > nærmere undersøkelser i samarbeid med 
ansvarlig megler > vurdere rapportering > dokumentere

Løpende kundekontroll (hvvl §§ 5, 6 og 7+ § 14)
Undersøkelsesplikt (hvvl § 17)(hvvf § 12)

Kjenn din kunde

Nye opplysninger

Indikatorer

Stans

Rapportering

Nærm. undersøk.

Kjøpers finans.

33

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

Nærmere undersøkelser må foretas hvis:
• opplysninger mangler (selger/kjøper) 
• indikasjon på at noe ikke stemmer
• kombinasjon av kunde/produkt/tjeneste/adferd, f.eks. reell 

rettighetshavers/dominerende aksjoneres adferd
• objektiv mistanke, men lav terskel
Tiltak:
• Konferere/underrette hvitvaskingsansvarlig
• Klargjøre omstendighetene
• Stille spørsmål uten å avsløre mistanke > vurdere troverdighet
• Regnskapstall.no el.l. / Kjøpe kredittopplysning m.m.

 Straffesaksjonert aktsomhetsplikt (hvvl § 17 og 28)
 Kunden eller tredjeperson skal ikke gjøres kjent med at det 

foretas undersøkelser (hvvl § 21): Gjelder delvis ikke mellom 
rapporteringspliktige*) > forebygge hvitvasking (hvvf § 14)

Løpende kundekontroll (hvvl §§ 5, 6 og 7 + § 14)
Undersøkelsesplikt (hvvl § 17)(hvvf § 12)

Kjenn din kunde

Nye opplysninger

Indikatorer

Stans

Rapportering

Nærm. undersøk.

Kjøpers finans.
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Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

• Rapportering er ikke brudd på taushetsplikt (hvvl § 20)
• Forbudet mot å gjøre tredjemann kjent med undersøkelser > 

rapportering > etterforskning (hvvf § 14, 1), gjelder ikke 
• overfor Politiet eller 
• Finanstilsynet
når hensikten er å forebygge hvitvaskng m.m.

• For forebygging kan Økokrim dele opplysning med andre statlige 
etater (bl.a. skatteetaten, toll- og avgiftsetaten) (Hvvl § 30)

NB! Det stilles beskjedne krav til mistanke, men kontroll- og 
undersøkelsesplikten må være oppfylt før rapportering.

HVIS IKKE MISTANKE ER AVKREFTET
skal en mistenkelig transaksjon (MT) rapporteres: 
 til EFE/Økokrim (efe.okokrim@politiet.no) via www.altinn.no
 etter  bestemt rutine på skjema MT-0002
 EFE utreder saken og vurderer anmeldelse til Økokrim/Politiet

Løpende kundekontroll (hvvl §§ 5, 6 og 7)
Rapporteringsplikt (hvvl §§ 17-21)

Kjenn din kunde

Nye opplysninger

Indikatorer

Stans

Rapportering

Nærm. undersøk.

Kjøpers finans.

35

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

Løpende kundekontroll (hvvl §§ 5, 6 og 7 + § 14)
Manglende oppfyllelse av kontrollplikten (hvvf § 10)

Kjenn din kunde

Nye opplysninger

Indikatorer

Stans

Rapportering

Nærm. undersøk.

Kjøpers finans.

§ 10. Følger av at kundekontroll ikke kan gjennomføres 

Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, skal 
rapporteringspliktige ikke etablere kundeforhold eller utføre 
transaksjonen. 

Et etablert kundeforhold skal avvikles hvis fortsettelse av 
kundeforholdet medfører risiko for transaksjoner med tilknytning 
til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av 
straffeloven §§ 131 til 136 a.
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Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

37

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

- Om stans av transaksjoner / gjennomføring av handelen: 

 Mistenkelige transaksjoner som medfører rapporteringsplikt skal 
ikke gjennomføres før Økokrim er underrettet (hvvl § 19). 

 Men uten pålegg om stans må megler «på selvstendig grunnlag» 
vurdere om….
 tilstrekkelig kundekontroll er utført (f.eks. forsterket kontroll)
 gjennomføring medfører brudd på aktsomhetskrav i 

straffeloven (kap 27)
Hvis tvil, må transaksjonen stanses og Økokrim rådføres.

 Eiendomstransaksjoner kan likevel gjennomføres, før opplysninger 
er sendt Økokrim, (hvvl § 19) dersom….
 unnlatelse kan vanskeliggjøre etterforskningen, eller
 det ikke er mulig å la være (f.eks. ansvar/betydelig øk. skade)

 Økokrim kan i særlige tilfeller pålegge stans av transaksjoner

Kjenn din kunde

Nye opplysninger

Indikatorer

Stans

Rapportering

Nærm. undersøk.

Kjøpers finans.

Løpende kundekontroll (hvvl §§ 5, 6 og 7)
Rapporteringsplikt (hvvl §§ 17-21)
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10.01.2017

39

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017
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Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

• Rapporteringspliktige pålagt å gjennomføre 
en overordnet riskovurdering (hvvl § 5)

• Identifisere, forstå og iverksette tiltak for å 
motvirke hvitvasking og terrorfinansiering

• Identifisere/analysere aktuelle måter 
(trusler)

• Vurdere/analysere svakheter i anti-
hvitvaskingsarbeidet

• Selve prosessen > bevisstgjøring > læring
• Finanstilsynet veileder, men pålegger ingen 

systematisk metodikk

Rundskriv 6/2016 s. 9 - 13

41

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

ANBEFALINGER:

Opplæring, kompetanse og internkontroll:
• Nyansatte bør gjennomgå kurs i anti-hvitvasking
• Alle ansatte bør årlig gjennomføre et kurs i anti-hvitvasking,  

internt eller eksternt
• Kilder for relevante kurs:

• Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)
• Andre tilbydere

• Hvitvasking bør regelmessig på agendaen i interne møter                
> erfaringsutveksling og case-løsninger

• Rutine for regelmessige internkontroll > om forutsatt etterlevelse 
praktiseres

 Hvitvaskingsrutinen skal godkjennes av styret (hvvl § 23)
 Det skal dokumenteres at alle tiltak er gjennomført (hvvl § 5)

Noen faglige kilder:
• Internett: www.hvitvasking.no et godt utgangspunkt 
• Bok: Jon Petter Rui – Hvitvasking. Fenomenet, regelverket, nye 

strategier (Universitetsforlaget) for helhetlig forståelse
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Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

Konsekvenser ved manglende etterlevelse:

Straffeloven § 337:

For hvitvasking straffes den som
a) yter bistand til å sikre utbytte av en straffbar handling for 

en annen ved for eksempel å innkreve, oppbevare, skjule, 
transportere, sende, overføre, konvertere, avhende, 
pantsette eller investere det, eller

b) gjennom konvertering eller overføring av formuesgoder 
eller på annen måte skjuler eller tilslører hvor utbyttet av 
en straffbar handling han selv har begått, befinner seg, 
stammer fra, hvem som har rådigheten over det, dets 
bevegelser, eller rettigheter som er knyttet til det.

Likestilt med utbyttet er gjenstand, fordring eller tjeneste som 
trer i stedet for det.
Hvitvasking straffes selv om ingen kan straffes for handlingen 
som utbyttet stammer fra på grunn av utilregnelighet, jf. § 20.
Straffen for hvitvasking er bot eller fengsel inntil 2 år.

43

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

Konsekvenser ved manglende etterlevelse:

• Hvitvasking inkluderer både å skaffe seg eller andre del i 
utbytte av straffbar handling, samt bistand for å sikre 
utbytte for andre.

• Selvvasking forstås som hvitvasking av utbytte fra straffbar 
handling som gjerningsmannen selv har begått.

• Heleri omfatter det å motta eller skaffe seg eller andre del i 
utbytte av en straffbar handling." 

Kilde: www.hvitvasking.no
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Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

Finanstilsynets kontroll i 2016 avslører:
• Eiendomsmegling representerer «moderat» risiko, men 

høyere ved rene oppgjørsoppdrag og innenfor 
prosjektmegling og næringsmegling

• Hvitvasking inngår i alle ordinære tilsyn, intensivert mot 
etterlevelse, som viser økt fokus i foretakene.

• 25 tilsynskontroller var gjennomført pr oktober 2016

• Gjentagende forhold som er påpekt i det siste:
• Risikovurdering/analyse for foretaket mangler
• Manglende, eller mangler i, interne 

hvitvaskingsrutiner
• Mangelfulle rutiner for kontroll av reelle 

rettighetshavere
• Manglende dokumentasjon på at risikobasert 

kundekontroll og løpende oppfølging har funnet sted.

45

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmegling

10.01.2017

Konsekvenser ved manglende etterlevelse:

Hvitvaskingsloven § 28:

Med bøter straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt 
overtrer denne lovs §§ 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18 eller 22, eller 
forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene.

§ 5 - Risikobasert kundekontroll og løpende oppfølging
§ 6 - Plikt til å foreta kundekontroll
§ 7 - Gjennomføring av kundekontroll
§ 8 - Registrering av opplysninger
§ 15 - Forsterkede kontrolltiltak
§ 17 - Undersøkelsesplikt
§ 18 - Rapporteringsplikt
§ 22 - Oppbevaring av opplysninger og dokumenter

Ved særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 1 år 
anvendes.
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10.01.2017

TAKK FOR AT DERE DELTOK PÅ KURSET    
OG LYKKE TIL VIDERE!
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NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Kjøpers tilbakeholdsrett
- Oppgjørskurs for eiendomsmeglerfullmektiger 

Oslo, januar 2017 
Nina Fodstad Skumsrud 

Advokat MNA 
Norges Eiendomsmeglerforbund

nina@nef.no
Tlf. 45 48 50 89 

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO
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NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Hjemmel 

• Tilbakeholdsrett gjelder både ved kjøp av brukt og 
nyoppført bolig 

• Avhendingslova (avhl.) § 4-6. Tilbakehaldsrett
«Har kjøparen krav som følgje av forseinkinga, kan kjøparen

halde tilbake så mykje av kjøpesummen som er nødvendig for å 
sikre at kravet vert dekt.»

• Grunnlag kan være forsinkelse eller mangler 
- avhl. § 4-6 og § 4-15, buofl. § 24 og § 31

• Ufravikelige bestemmelser jf. avhl. § 1-2 (2) og buofl. § 3

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK

Dagens tema:
Kjøpers tilbakeholdsrett

- Grunnlag og vilkår for kjøpers tilbakeholdsrett 
- Situasjonen etter at det er holdt tilbake et beløp på meglers 

klientkonto 
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Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK

Hvem har instruksjonsrett over et 
tilbakeholdt beløp?   
• Hovedregel:

Kjøper har instruksjonsrett frem til overtagelse
- Etter overtakelse tilhører det innbetalte beløpet selger, og kjøper kan ikke lenger instruere over beløpet f. eks. i form av å be om 

tilbakehold

- Eiendomsmeglingsloven § 3-2 og Rt. 2006/31

• Salg av bolig under oppføring:
Kjøper har instruksjonsrett frem til tinglyst (konferert) skjøte

- Kjøper kan gi instruks om tilbakehold i perioden mellom overtakelse og tinglyst skjøte

- Bustadoppføringslova § 46 og Rt. 2013/1541 

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO
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JURIDISK

Vilkår for tilbakehold –
tilbakehold på meglers klientkonto 
•Kjøper må gi megler/oppgjørsavdeling en instruks om å 

holde tilbake deler av kjøpesummen

•Formkrav til instruksen? 
(muntlig/skriftlig/sms/mail/overtagelses-protokoll) 

•Er det krav til spesifikasjon i fht. for eksempel type mangel? 
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JURIDISK
Oppsummering

• Grunnlag kan være forsinkelse eller mangel 
• Ingen formkrav – husk at instruksen kan komme muntlig! 
• Kjøper må ha instruksjonsretten i behold 
• Meglers omsorgsplikt tilsier at megler skal informere om 

tilbakeholdsrett 
• Tilbakehold er en RETT for kjøper - samtykke fra selger er 

IKKE nødvendig

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK

Hvordan skal megler forholde seg til et 
ønske om tilbakehold?  
• Opplysningsplikt om retten til tilbakehold, og om innholdet i tilbakeholdsretten – emgll. § 6-3 

- tilbakehold skjer for kjøpers «regning og risiko» 

• Har det betydning om selger har tegnet eierskifteforsikring? 

• Skal megler 
- anbefale kjøper å holde tilbake et beløp?
- vurdere grunnlaget (f eks. om det foreligger mangel)?  
- gi anvisninger på beløpets størrelse? 

• Hvor mye kan kjøper holde tilbake? Slingringsmonn? 
- Rt.2006/31 
- Rt.2007/1587
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JURIDISK
Ensidig eller avtalt tilbakehold?  

• RfE 2013-25: 
Overtakelsesprotokoll; «Avtalt mellom partene at det holdes tilbake kr. 20 
000,- til forhold vedr eventuell lekkasje/skade tak inngangsparti er 
avdekket/utført.»

Reklamasjonsnemda: 
«Det er en forskjell på et tilbakehold når kjøper ensidig har instruert megler 
om å holde tilbake et beløp og når kjøper og selger er enige om et 
tilbakehold.» 

«i det første tilfellet vil kjøper ha en instruksjonsrett over beløpet, men det er 
ikke situasjonen i saken her.» 

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO
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JURIDISK
Ensidig eller avtalt tilbakehold? 

• I fht. den praktiske håndteringen av et tilbakehold beløp – f.eks. 
utbetaling - må det skilles mellom de ensidige og de avtalte 
tilbakehold 

- Ensidig – forhold dere til kjøper!
- Avtalt – forhold dere til det som fremgår av avtalen! 

•Tolkningsmomenter: 
- Hvor fremgår instruksen?
- Ordlyden?
- Hvem har tatt initiativ? 

•At selger har signert på overtakelsesprotokollen gjør ikke at 
instruksen automatisk skal anses som «avtalt»! 



110

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF
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Hvordan skal megler håndtere beløpet 
– krav om å utbetale

• Når kan eller må megler foreta seg noe? 

• Hvem skal megler forholde seg til? 

• Kan kjøper «bytte mangel» - bringe et nytt krav inn under det 
tilbakeholdte beløpet? 

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Ensidig eller avtalt tilbakehold? 

Kryss av:  
     Oppgjør gjennomføres som avtalt i kontrakt. 
 
     Kjøperen instruerer om tilbakehold av kr                         (angi beløp) som sikkerhet 
for feil/mangler/krav som nevnt under kommentarene ovenfor. Kjøper har råderetten over beløpet 
og rentene tilfaller kjøper.  
 
     Partene er enige om at kr                                  (angi beløp) deponeres på meglers klientkonto 
grunnet feil/mangler/krav som nevnt under kommentarene ovenfor. Beløpet utbetales når kjøper og 
selger bekrefter overfor megler at de er enige om hvem som skal ha pengene. Renter på beløpet 
tilfaller kjøper.  
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JURIDISK

Hvordan skal oppgjørsmegler håndtere 
beløpet forts. 
• Hva hvis det blir konstatert ved dom at det ikke forelå en 

forsinkelse/mangel?

- Kjøper har misligholdt sin forpliktelse til å betale kjøpesummen
- Selger har krav på oppgjør/restbeløpet, forsinkelsesrenter og erstatning for 

eventuelt økonomisk tap. Avhl. § 5-1

• Kan oppgjørsmegler utbetale beløpet til selger på basis av dommen 
uten medvirkning fra kjøper? 

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO

Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK

Hvordan skal oppgjørsmegler håndtere 
beløpet forts. 

• Kan oppgjørsmegler oppstille vilkår i forbindelse med utbetaling? 

• Skal oppgjørsmegler sende varsel til selger før en eventuell utbetaling 
av det tilbakeholdte beløpet? 

• Mulighet til å deponere det tilbakeholdte i Norges bank? 
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Materialet kan ikke gjenbrukes uten tillatelse fra NEF

JURIDISK
Foreldelse 

• Hva skjer med det tilbakeholdte beløpet når det har gått tre år? 

• Foreldelsesloven § 1 (1) «Fordring på penger eller andre ytelser foreldes etter reglene i 
denne lov når ikke annet er lovbestemt.»

• Foreldelsesloven § 2  «Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år.» 

• Er det kjøpers fordring på selger (f eks. erstatningskrav) som står i fare for å bli foreldet 
eller er det selgers fordring på kjøper (krav på restkjøpesummen) som står i fare for å bli 
foreldet? 

• Hvem må avbryte foreldelse? 

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO
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JURIDISK
Oppsummering 

• Megler må vite om instruks om tilbakehold er gitt ensidig fra kjøper 
eller etter avtale mellom partene

- Ensidig instruks – utbetaling etter instruks fra kjøper alene
- Avtale om tilbakehold – utbetaling i hht. avtalen 

• Megler kan ikke på eget initiativ; 
- utbetale, stille vilkår, deponere beløpet i Norges Bank 

• Utbetaling etter rettskraftig dom? 
- Vurder domsslutningen! 
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JURIDISK
Renter på det tilbakeholdte beløpet 

• Renter – hvem har rett til opptjente renter på det beløp som er 
tilbakeholdt? 

• Kan rentene deles hvis det var delvis grunnlag/holdt tilbake for mye? 

• Har partene avtalefrihet? 

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND NEF.NO
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JURIDISK
Renter på det tilbakeholdte beløpet 
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Takk for oppmerksomheten!
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DISPOSISJON	  FOR	  FORELESNING	  I	  PANTERETT	  	  11.1	  2017	  AV	  

ERIK	  MARTINSEN	  

	  

Hva	  er	  en	  panterett	  ?	  

	   Panterett	  er	  en	  pengemessig	  heftelse	  .	  Pantelovens	  §	  1-‐1	  

Hva	  karakteriserer	  en	  panterett	  ?	  

De	  viktigste	  former	  for	  panterett	  

	   Avtalepant	  

	   Utleggspant	  

	   Legalpant	  

	   Underpant	  i	  motsetning	  til	  håndpant	  

Angivelse	  av	  pantekravet	  

Grundig	  gjennomgang	  av	  et	  pantedokument	  herunder	  

	   Hvem	  er	  debitor/hvem	  er	  kreditor	  

	   Prioritet	  

	   Urådighet	  

Hva	  skjer	  med	  pantedokumentet	  hos	  States	  Kartverk	  v/tinglysing	  og	  hva	  skal	  
registreres	  i	  depotjournalen	  etter	  at	  et	  pantedokument	  er	  tinglyst	  ?	  

	   Gjennomgang	  av	  diverse	  aktuelle	  påtegninger	  på	  et	  pantedokument	  så	  som:	  

	   Godkjenning	  til	  pantsettelse	  etter	  at	  sikring	  er	  tinglyst	  

	   Prioritetsvikelse	  

	   Nedkvittering	  

	   Sletting	  

	   Rettsvern	  

	   Servitutter	  som	  en	  pengeheftelse	  
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Generell	  informasjon	  for	  gjennomføring	  av	  oppgjør	  
for	  foretaket	  NEF	  Oppgjør	  AS	  
	  

Det	  er	  15	  oppgjør	  som	  skal	  gjennomføres.	  
1. Oppgaven	  må	  rettes	  før	  du	  starter	  på	  neste	  oppgave.	  
2. Det	  vil	  være	  en	  «fagansvarlig»	  til	  stede	  som	  kan	  veilede	  deg.	  Vedkommende	  vil	  også	  kunne	  

se	  gjennom	  dine	  oppgjør	  fortløpende,	  og	  godkjenne	  utførelsen.	  
3. Følg	  sjekklisten	  som	  ligger	  i	  datasystemet.	  Den	  ligger	  også	  i	  kursmappen.	  	  
4. Nødvendige	  maler	  for	  dokumenter	  som	  skal	  fylles	  ut/brev	  som	  skal	  sendes,	  ligger	  i	  

datasystemet.	  	  
	  
Les	  oppgaven	  

5. Dere	  skal	  følge	  de	  opplysningene	  som	  følger	  av	  oppgaven	  når	  det	  gjelder	  innbetaling	  av	  
kjøpesummer.	  Det	  er	  i	  de	  fleste	  kjøpekontrakter	  avtalt	  at	  det	  skal	  innbetales	  forskudd,	  dette	  
ses	  det	  bort	  fra.	  	  

6. Fødsels-‐	  og	  personnummer	  ligger	  i	  datasystemet.	  
7. Alle	  kostnader/utlegg	  er	  oppgitt	  inklusiv	  mva.	  

	  
Dokumenter	  dere	  trenger	  for	  å	  gjennomføre	  oppgjøret	  	  

8. Oppdragsavtale,	  kjøpekontrakt,	  brev	  fra	  forretningsfører	  etc.	  (er	  scannet	  og	  ligger	  i	  
databasen)	  

9. Dette	  er	  reelle	  oppgjør	  som	  har	  vært	  foretatt	  og	  dere	  vil	  finne	  flere	  dokumenter	  enn	  dere	  
trenger	  i	  databasen	  (slikt	  skjer	  også	  i	  virkeligheten)	  

10. Pantedokument	  med	  urådighet	  er	  også	  kalt	  sikringsobligasjon,	  eventuelt	  sikringsdokument	  
eller	  bare	  sikring.	  

11. I	  kontrakten	  finner	  du	  eventuelle	  forbehold/særavtaler.	  
12. Gjør	  deg	  kjent	  med	  grunnboken	  og	  det	  vil	  være	  lettest	  å	  bruke	  utskrift	  fra	  Norsk	  

Eiendomsinformasjon	  der	  denne	  finnes	  (den	  historiske	  grunnboken	  kan	  virke	  forvirrende	  
fordi	  den	  viser	  tinglysingsdatoer	  som	  ikke	  relaterer	  seg	  til	  oppgavene).	  
	  
Føring	  i	  meglersystemet	  

13. Du	  skal	  bruke	  samme	  datoer	  for	  bokføring	  som	  på	  oppgavearket.	  Dvs.	  2016	  og	  2017.	  e	  bort	  
fra	  andre	  datoer	  du	  måtte	  finne	  i	  dokumenter.	  Kontraktsdato,	  dvs.	  føring	  av	  salgs-‐	  og	  
kjøpesum	  er	  datoen	  NEF	  Oppgjør	  mottar	  saken	  til	  behandling.	  	  

14. I	  meglersystemet	  føres	  alle	  posteringer	  som	  kladd	  først,	  og	  du	  må	  huske	  å	  overføre	  føringene	  
til	  regnskap,	  men	  ikke	  gjør	  det	  før	  en	  veileder	  har	  godkjent	  føringene	  dine.	  Ellers	  må	  du	  
bokføre	  om	  igjen	  om	  du	  har	  ført	  noe	  feil.	  

15. Husk	  å	  overføre	  meglerprovisjon	  og	  utlegg.	  
16. Husk	  å	  føre	  i	  depotjournal.	  Den	  skal	  hele	  tiden	  være	  ajour,	  dvs.	  den	  skal	  føres	  når	  du	  mottar	  

oppgaven	  og	  underveis.	  
	  

17. Rente	  på	  NEF	  Oppgjør	  sin	  klientkonto	  er	  2,95	  %.	  Det	  opparbeides	  ikke	  renter	  på	  beløpet	  den	  
dagen	  beløpet	  innbetales,	  men	  det	  opparbeides	  rente	  den	  dagen	  beløpet	  utbetales.	  (Dette	  
kan	  være	  forskjellig	  hos	  de	  ulike	  banker	  i	  virkeligheten.)	  

18. Selger	  opptjener	  renter	  på	  salgssummen	  fra	  overtagelsesdato	  til	  og	  med	  dato	  for	  utbetaling.	  
Meglerforetaket	  kan	  ikke	  ta	  sin	  meglerprovisjon	  og	  utlegg	  før	  skjøtet	  er	  tinglyst.	  Selger	  vil	  
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således	  også	  opptjene	  renter	  på	  meglers	  vederlag	  og	  utlegg	  frem	  til	  dette	  beløpet	  er	  overført	  
til	  driftskonto.	  	  

19. Kjøper	  opptjener	  alltid	  renter	  på	  for	  tidlig	  innbetalt	  kjøpesum	  samt	  på	  innbetalte	  
omkostninger.	  Vi	  har	  forenklet	  oppgjøret	  med	  at	  vi	  ikke	  beregner	  renter	  på	  attestgebyret	  på	  
kr.	  202,-‐	  lenger	  enn	  til	  samme	  dato	  som	  øvrige	  omkostninger	  for	  kjøper	  blir	  betalt.	  

20. Der	  meglerforetaket	  mottar	  faktura	  med	  forfall	  før	  klientmidler	  er	  disponible	  for	  selger	  på	  
klientkonto,	  betales	  denne	  samme	  dato	  som	  oppgjør	  foretas.	  	  

	  

21. Dette	  er	  tinglysingsgebyrene	  som	  skal	  brukes	  i	  oppgavene	  
	   Du	  skal	  buke	  disse	  

gebyrene	  i	  oppgavene	  
Gjeldende	  
gebyrer	  

Pantedokument	  med	  urådighet	   kr.	  1.935,-‐	   525,-‐	  
Tinglysingsgebyr	  skjøte	  	   kr.	  	  1.548,-‐	  

	  
525,-‐	  

Tinglysingsgebyr	  pantedokument	   kr.	  1.548,-‐	   525,-‐	  
Tinglysingsgebyr	  hjemmelserklæring	  
	  

Kr.	  1.548,-‐	   525,-‐	  

	   	  
Tinglysingsgebyr	  hjemmelsovergang	  
andel	  i	  borettslag	  

kr.	  	  	  430,-‐	   430,-‐	  

Pantedokument	  andel	  i	  borettslag	   	  kr.	  	  430,-‐	   430,-‐	  
Prioritetsvikelse	   	  kr.	  	  525,-‐	   525,-‐	  
Rettsgebyr	   	  kr.	  860,-‐	   860,-‐	  
	  

	  

Sist	  oppdatert	  31.	  mai	  2016	  
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Oppgjørsoppgave	  1	  –	  2016-‐06	  V	  
	  

Oppdragsnummer:	  1210030	  –	  Oppgjørsoppgave	  1	   	   Kursdeltaker:_____________	  
Adresse:	  Skådalsveien,	  0781	  Oslo	  
	  
Kjøper:	  	   Kari	  Traa	   	   Adresse:	  Hoffsjef	  Løvenskiolds	  vei,	  0382	  Oslo	  
Selger:	  	   Trine	  Rein	   	   Adresse:	  Tennisveien,	  0777	  Oslo	  
	  
Informasjon	  og	  oppgaver	  knyttet	  til	  oppgjøret	  
	  
1:	  Oppgaver	  i	  henhold	  til	  sjekklisten	  skal	  gjennomføres	  så	  langt	  det	  passer	  oppdraget.	  
	  
2:	  02.06.16	  -‐	  Du	  mottar	  saken	  til	  behandling.	  
	  
3:	  Alle	  beløp	  knyttet	  til	  handelen	  før	  overtagelse	  skal	  kladdes	  og/eller	  bokføres.	  Noen	  
poster	  er	  allerede	  kladdet,	  kontroller	  at	  disse	  er	  riktige.	  Noen	  poster	  må	  eventuelt	  
kladdes	  og/eller	  bokføres	  i	  tillegg.	  
	  

-‐ Selger	  har	  ikke	  avtalt	  eierskifteforsikring.	  
-‐ Poster	  som	  skal	  føres	  følger	  av	  oppdragsavtalen.	  
-‐ Bekreftet	  kopi	  av	  legitimasjon	  fra	  kjøper	  og	  selger	  foreligger.	  
-‐ Egenerklæring	  om	  konsesjonsfrihet	  er	  ferdig	  fylt	  ut	  og	  sendt	  kommunen.	  
-‐ Sikringsobligasjon	  og	  generalfullmakt	  er	  korrekt	  fylt	  ut	  og	  sendt	  for	  

tinglysing.	  
	  
	  
Har	  megler	  gjort	  alt	  korrekt	  i	  oversendelsen	  til	  Kartverket?	  
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  
Megler	  har	  ikke	  laget	  skjøter.	  Fyll	  ut	  et	  2-‐sidig	  skjøte	  fra	  selger	  til	  kjøper	  og	  et	  3-‐sidig	  
skjøte	  med	  korrekt	  utsteder	  og	  kjøpere	  i	  forhold	  til	  generalfullmakten	  og	  marker	  med	  X	  
der	  partene	  skal	  signere.	  
	  
4:	  02.06.16	  –	  Bekreftelse	  fra	  Fylkesmannen	  foreligger.	  Klagerne	  gis	  ikke	  medhold.	  

Øvrige	  forbehold	  iht.	  kontrakt	  er	  frafalt.	  	  
Hvilken	  dato	  er	  kjøper	  forpliktet	  til	  å	  betale	  fullt	  oppgjør?	  

	  
………………………………………………………………………………………………………………………………	  

	  
	  
5:	  07.06.16	  -‐	  Sikring	  er	  tinglyst.	  
	  
	  
6:	  11.06.16	  –	  Sikring	  og	  faktura	  for	  sikring	  mottas	  med	  forfall	  18.06.16	  

Fakturaen	  føres	  og	  betales.	  
	  
	  
7:	  Kjøper	  innbetaler	  fullt	  oppgjør	  samt	  alle	  gebyrer	  til	  rett	  tid.	  	  
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Oppgjørsoppgave	  1	  –	  2016-‐06	  V	  
	  

Beløpet	  er	  innbetalt	  som	  egenkapital.	  
Mottatt	  innbetaling	  fra	  kjøper	  bokføres.	  

	  
8:	  Hvilken	  dato	  er	  overtagelse?	  .....................................................................................................................	  
	  
9:	  Når	  skal	  eiendommen	  senest	  overskjøtes?	  
	  

………………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
	  
10:	  Skal	  det	  følge	  med	  dokumenter	  sammen	  med	  skjøtet	  til	  tinglysingen?	  

	  ________	  JA	  	  _________NEI	  
	  

Hvis	  ja,	  hvilke?	  ……………………………………………………………………………………………………….	  
	  
11:	  Hvor	  skal	  dokumentene	  sendes	  for	  tinglysing?	  
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………...	  
	  
	  
12:	  Hvilken	  dato	  gjennomfører	  du	  selgers	  oppgjør?...........................................................................	  
	  
	  
13:	  Beregn	  og	  bokfør	  eventuelle	  renter	  og	  utbetal	  sluttoppgjør	  til	  selger.	  	  

Vis	  renteberegningen	  her:	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
14:	  Lag	  oppgjørsoppstilling	  til	  selger.	  
	  
15:	  Fullfør	  kjøpers	  reskontro	  og	  send	  oppgjørsoppstilling	  sammen	  med	  brev	  til	  kjøper	  
som	  forklarer	  saldo	  i	  oppstillingen.	  Ajourfør	  depotjournal.	  
	  
16:	  Når	  er	  denne	  saken	  endelig	  avsluttet?...............................................................................................	  
	  

………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  

………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………...	  
	  
	  



135

Oppgjørsoppgave	  1	  –	  2016-‐06	  V	  
	  

	  
Følgende	  dokumenter	  skal	  foreligge	  i	  utfylt	  stand:	  
	  

a) Oppgaveark	  
b) Kjøper	  og	  selgers	  oppgjørsoppstilling	  samt	  følgebrev	  
c) Skjøter	  
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Utdrag	  fra	  eiendomsmeglingsloven	  og	  –forskriften	  

Lov	  om	  eiendomsmegling	  	  

Kapittel 3. Nærmere krav til virksomheten 

§ 3-1.Journalføring 
Foretak og advokat som driver eiendomsmegling, jf. § 2-1, plikter å føre journal over 
mottatte og utførte oppdrag etter forskrift fastsatt av departementet. 

 § 3-2.Forvaltning og behandling av klientmidler 
(1) Foretak og advokater som driver eiendomsmegling, jf. § 2-1, skal holde klientmidler 
adskilt fra egne midler og andre midler som ikke tilhører klienter. 
(2) Klientmidler tilhører den som har innbetalt eller overlevert disse til foretaket eller 
advokaten, inntil de er brukt på den måten som er avtalt. 
(3) Kreditorer kan kun søke dekning i kjøpesummen som er oppbevart i henhold til første 
ledd dersom beløpet tilhører debitor på beslagstiden, jf. dekningsloven § 2-2, og 
betingelsene for frigivelse som gjelder mellom partene i handelen, er oppfylt. 
(4) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om behandling av klientmidler. 
  
 
§ 3-3.Styrets ansvar for rutiner for meglingen 
Styret i eiendomsmeglingsforetaket, jf. § 2-1, skal påse at det utarbeides rutiner for 
hvordan meglingen skal utføres og at disse oppdateres ved behov. Styret skal skriftlig 
bekrefte at dette er gjort. 

 
§ 3-4.Forslags-, møte- og talerett i styret 
I eiendomsmeglingsforetak, jf. § 2-1, skal fagansvarlig som nevnt i § 2-9 og ansvarlig 
megler som nevnt i § 6-2 ha rett til å foreslå styrebehandling i saker vedrørende 
eiendomsmeglingsfaglige forhold. I slike saker har vedkommende møte- og talerett i 
styret. Fagansvarlig og ansvarlig megler som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin 
oppfatning innført i protokollen. 

§ 3-5.Bruk av kontraktsmedhjelpere 
Foretak og advokater som driver eiendomsmegling, jf. § 2-1, kan benytte 
kontraktsmedhjelpere som selv har tillatelse til å drive eiendomsmegling etter kapittel 2 
eller som driver eiendomsmegling i medhold av advokatbevilling etter § 2-1 første ledd 
nr. 2. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om bruk av 
kontraktsmedhjelpere. 

 § 3-6.Taushetsplikt 
Foretak og advokater som driver eiendomsmegling, jf. § 2-1, ansatte og tillitsvalgte, samt 
andre personer med tilknytning til slike virksomheter, skal bevare taushet overfor 
uvedkommende om det de under utførelsen av sitt arbeid eller verv får vite om noens 
personlige forhold eller drifts- og forretningsforhold. 
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Kapittel 6. Oppdraget og utførelsen av dette 

§ 6-1.Oppdragstaker 
(1) Med oppdragstaker menes i loven her foretak og advokat som driver 
eiendomsmegling, jf. § 2-1, som i avtale har påtatt seg å yte eiendomsmeglingstjenester, 
jf. § 1-2 annet ledd. 
(2) Plikter som påhviler oppdragstakeren etter dette kapitlet, påhviler også den enkelte 
person med eiendomsmeglerbrev, jf. § 4-2, jurist med tillatelse etter § 4-3, 
eiendomsmeglerfullmektig, jf. § 4-5 tredje ledd, og advokat som har rett til å drive 
eiendomsmegling, i deres virksomhetsutøvelse. 
 § 6-2.Ansvarlig megler 
(1) Det skal utpekes en ansvarlig megler for hvert oppdrag. Ansvarlig megler skal ha 
eiendomsmeglerbrev, jf. § 4-2, advokatbevilling eller tillatelse etter § 4-3. 
(2) Ansvarlig megler skal selv utføre de vesentligste elementene i meglingen, men kan 
benytte seg av medhjelpere, jf. § 4-4, til mindre vesentlige oppgaver og oppgaver av 
rutinemessig eller teknisk karakter. 
(3) Annet ledd er ikke til hinder for at oppdrag utføres av eiendomsmeglerfullmektig som 
nevnt i § 4-5 tredje ledd under tilsyn av ansvarlig megler for oppdraget eller at oppgjør 
utføres av medhjelper som har bestått eksamen i oppgjør, jf. § 4-4 andre ledd. 
(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om ansvarlig meglers rettigheter og 
plikter, samt om arbeids- og ansvarsfordelingen mellom ansvarlig megler og eventuelle 
medhjelpere. Videre kan departementet i forskrift gi nærmere regler om ansvarlig 
meglers tilsyn med oppdrag som utføres av eiendomsmeglerfullmektig. 
  
§ 6-3.God meglerskikk 
(1) Oppdragstaker skal i sin virksomhetsutøvelse opptre i samsvar med god meglerskikk 
med omsorg for begge parters interesser. Oppdragstakeren må ikke opptre på noen 
måte som er egnet til å svekke tilliten til oppdragstakerens integritet og uavhengighet. 
(2) Oppdragstakeren skal gi kjøper og selger råd og opplysninger av betydning for 
handelen og gjennomføringen av denne. 
(3) Oppdragstakeren skal ikke inngå avtale om eiendomsmegling dersom inngåelse av 
slik avtale er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling. 
(4) I forbindelse med eiendomsmeglingsoppdrag kan det ikke settes som vilkår at 
oppdragsgiveren inngår avtale om ytelser som ikke står i rimelig sammenheng med 
oppdraget. 
  
§ 6-4.Oppdragsavtalen 
(1) Oppdragsavtalen skal være skriftlig og minst inneholde følgende opplysninger: 

1. oppdragstakerens navn, adresse og organisasjonsnummer samt oppdragsgiverens 
navn, adresse og fødsels- eller organisasjonsnummer, 

2. oppdragets karakter (salg, kjøp, utleie, leie, oppgjør eller annet), 
3. hvilken eiendom oppdraget gjelder, 
4. hva som er avtalt om oppdragstakerens vederlag, herunder hva oppdragstakeren 

kan kreve dersom handel ikke kommer i stand, 
5. hva som er avtalt om oppdragstakerens rett til å kreve dekning av utlegg, herunder 

et overslag over størrelsen på utleggene, 
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6. et samlet, spesifisert kostnadsoverslag over det totale vederlaget og de samlede 
utlegg, 

7. oppdragets varighet og hva som gjelder om oppsigelse av oppdraget, 
8. oppdragstakerens eventuelle rett til vederlag for handel sluttet gjennom andre eller 

uten mellommann og i så fall de nærmere betingelser for denne retten, 
9. om andre oppdragstakere de siste tre måneder har arbeidet med det samme 

oppdraget, 
10. retten til å kreve nemndsbehandling etter § 8-8, og 
11. hvem som er ansvarlig megler for oppdraget og eventuelle 

eiendomsmeglerfullmektiger som skal arbeide med oppdraget. 
(2) Dersom det skal benyttes kontraktsmedhjelper som nevnt i § 3-5, skal dennes navn, 
adresse og organisasjonsnummer opplyses. 
(3) Avtalen skal undertegnes av oppdragsgiveren og ansvarlig megler for oppdraget. 
(4) Skifte av ansvarlig megler skal skriftlig opplyses til oppdragsgiveren. 
(5) Departementet kan i forskrift fastsette regler om elektronisk kommunikasjon i 
forbindelse med inngåelse av oppdragsavtalen. Dette omfatter bestemmelser om krav til 
autentisering, sikring av integritet og konfidensialitet. 
 § 6-5.Oppdragets varighet 
(1) Oppdraget skal gis for et bestemt tidsrom som ikke kan være lenger enn seks 
måneder. Oppdraget kan fornyes for inntil seks måneder om gangen. Fornyelse skal 
være skriftlig. 
(2) Oppdraget kan sies opp uten varsel av hver av partene. 
(3) Oppdragstakeren har krav på et rimelig vederlag for utført arbeid dersom oppdraget 
sies opp av oppdragsgiveren. Dekning av utlegg kan kreves i samsvar med avtalen uten 
hensyn til oppsigelsen, jf. § 6-4. 
 § 6-6.Fullmakt 
Oppdragstakeren kan ikke binde oppdragsgiveren overfor en tredjeperson uten særskilt 
fullmakt. 

 § 6-7.Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt 
(1) Oppdragstakeren skal sørge for at kjøperen før handel sluttes får opplysninger denne 
har grunn til å regne med å få og som kan få betydning for avtalen. Har oppdragstakeren 
ikke foretatt innhenting og kontroll av opplysninger som nevnt i første punktum, skal 
kjøperen før handel sluttes, gis skriftlig orientering om grunnen til dette. 
(2) Oppdragstakeren plikter før handel sluttes å gi kjøperen en skriftlig oppgave som 
minst inneholder følgende opplysninger: 

1. eiendommens registerbetegnelse og adresse, 
2. eierforhold, 
3. tinglyste forpliktelser, 
4. tilliggende rettigheter, 
5. grunnarealer, 
6. bebyggelsens arealer og angivelse av alder og byggemåte, 
7. eventuell adgang til utleie av eiendommen eller deler av denne til boligformål, 
8. ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, 
9. ligningsverdi og offentlige avgifter, 

10. forholdet til endelige offentlige planer, konsesjonsplikt og odelsrett, 
11. spesifikasjon over faste løpende kostnader, 
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12. hvis kjøpesum er fastsatt, totalkostnad som omfatter andel av fellesgjeld, alle 
gebyrer, avgifter og øvrige kostnader, 

13. hvis kjøpesum ikke er fastsatt, en samlet oppstilling som omfatter prisantydning, 
andel av fellesgjeld, alle gebyrer, avgifter og øvrige kostnader, samt summen av 
disse beløpene, og 

14. hva som er avtalt om meglers vederlag, jf. § 7-2. 
(3) Ved transaksjoner som omfattes av lovens § 1-2 annet ledd nr. 3, skal den skriftlige 
oppgaven også inneholde følgende opplysninger: 

1. lånevilkårene for nedbetaling av fellesgjeld og månedlige felleskostnader, samt 
andre faste kostnader som knytter seg til dette, 

2. separat beregning av månedlige felleskostnader etter en eventuell avdragsfri 
periode, 

3. opplysninger om at kjøper kan holdes ansvarlig for manglende dekning av 
felleskostnader og usolgte enheter hørende til prosjektet, 

4. opplysninger om borettslaget har sikring mot tap av felleskostnader, jf. lov 6. juni 
2003 nr. 39 om burettslag kapittel 5 avsnitt VII, og i så fall hvem som er tilbyder, 
varigheten av avtalen og oppsigelsesvilkårene, 

5. relevante rettigheter og forpliktelser for boligselskapet ifølge lov, forskrift, vedtekter, 
vedtak og avtaler som har betydning for handelen, 

6. vesentlige opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap, samt opplysninger 
om at disse dokumentene er tilgjengelige hos oppdragstaker. 

(4) Ved formidling av sameieandeler og eierseksjoner gjelder tredje ledd nr. 1, 5 og 6 
tilsvarende. 
(5) I forbindelse med transaksjoner som omfattes av lovens § 1-2 annet ledd nr. 4, skal 
den skriftlige oppgaven inneholde vesentlige opplysninger om selskapets budsjett og 
regnskap, samt opplysninger om at disse dokumentene er tilgjengelige hos 
oppdragstakeren. 
(6) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om hvilke opplysninger som 
skal inntas i oppgave som nevnt i annet, tredje og fjerde ledd, samt fastsette ytterligere 
krav. 
  
 
§ 6-8.Oppdragstakerens plikter ved kontraktsslutningen. 
(1) Med mindre kjøper og selger ønsker noe annet, skal oppdragstakeren opprette 
skriftlig kjøpekontrakt som inneholder alle vesentlige vilkår for handelen. 
(2) Kjøpekontrakten kan utferdiges elektronisk dersom både kjøper og selger uttrykkelig 
har godtatt dette. 
 § 6-9.Oppdragstakerens plikter ved gjennomføring av handelen 
(1) Med mindre kjøper og selger ønsker noe annet, skal oppdragstakeren sørge for 

1. utferdigelse og tinglysing av skjøte, 
2. utferdigelse og eventuell tinglysing av andre dokumenter som har sammenheng med 

handelen, 
3. utferdigelse av konsesjonssøknad og andre søknader, erklæringer e.l. og 
4. gjennomføringen av det økonomiske oppgjøret. 

(2) Oppdragstakere som bistår med oppgaver som nevnt i første ledd nr. 1, 2 eller 4 er 
etter lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift, lov 6. juni 2003 nr. 39 om 
burettslag og lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr, ansvarlig for at avgifter, 
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gebyrer og renter knyttet til tinglysing av skjøte og andre dokumenter som har 
sammenheng med salget, blir betalt. 
(3) Oppdragstakere som forestår oppgjør, skal sørge for at kjøperen har fått rettsvern for 
sitt erverv før kjøpesummen disponeres på vegne av selgeren. Departementet kan gi 
nærmere regler i forskrift om gjennomføring av det økonomiske oppgjøret, herunder 
unntak fra regelen i første punktum. 
  
§ 6-10.Budgivning 
Departementet kan i forskrift fastsette regler om budgivning og om innsyn i opplysninger 
om bud og budgivere. 

	  

Utdrag	  fra	  eiendomsmeglingsforskriften	  

§ 1-5.Nærmere regler om formidling av kontraktsposisjoner til fast eiendom 
(1) Denne paragrafen gjelder for oppdrag som nevnt i avhendingslova § 1-1 fjerde ledd 
(formidling av kontraktsposisjoner), der selgeren er forbruker. 
(2) Det skal fremgå av oppdragsavtalen at oppdraget gjelder salg eller oppgjør av en 
kontraktsposisjon. 
(3) Det skal fremgå tydelig i all markedsføring at handelen gjelder en kontraktsposisjon. 
(4) Den skriftlige oppgaven etter eiendomsmeglingsloven § 6-7 annet ledd skal minst 
inneholde opplysninger om: 

a) hva kontraktsposisjonen gjelder og at kjøperen overtar selgerens rettigheter og plikter 
etter kontrakten, som skal vedlegges den skriftlige oppgaven, 

b) selgerens navn, 

c) 
prisforlangende eller prisantydning for kontraktsposisjonen, kjøpesummen i det 
opprinnelige avtaleforholdet, andel fellesgjeld, alle gebyrer, avgifter og øvrige 
kostnader, samt summen av disse beløpene, 

d) hva som er avtalt om betaling av kjøpesummen i det underliggende kontraktsforholdet, 
samt hva som gjelder for garantistillelser etter bustadoppføringslova § 12 og § 47, 

e) 
nærmere opplysninger om boligen som kontraktsposisjonen knytter seg til, herunder 
minst de opplysninger som nevnt i eiendomsmeglingsloven § 6-7 annet til fjerde ledd, 
med unntak av annet ledd nr. 12, 13 og 14, 

f) hvem som er ansvarlig for å gjennomføre det økonomiske oppgjøret i det opprinnelige 
avtaleforholdet, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-9, 

g) økonomisk risiko knyttet til vederlaget for kontraktsposisjonen. 
(5) Ved innføring i oppdragsjournal skal det anmerkes at oppdraget gjelder salg eller 
oppgjør av en kontraktsposisjon. 
(6) Journalføring av kjøpesum etter § 3-3 første ledd bokstav f skal kun omfatte 
vederlaget for kontraktsposisjonen. 
(7) I forbindelse med etablering av rettsvern, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-9 tredje ledd, 
skal oppdragstakeren sørge for at selgeren i det opprinnelige avtaleforholdet får skriftlig 
melding med opplysninger som utvetydig identifiserer eiendommen og boligen, tidspunkt 
for omsetningen, samt kjøperens navn, adresse og fødselsdato eller 
organisasjonsnummer. 
(8) Ved salg til en forbruker skal oppdragstakeren også påse at kjøperen har fått 
rettsvern til boligen før vederlaget for kontraktsposisjonen kan disponeres på vegne av 
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selgeren, jf. avhendingslova § 1-1 fjerde ledd. 
	  

Kapittel 3. Nærmere krav til virksomheten 
§ 3-1.Journalføring 
Føring av journaler, jf. eiendomsmeglingsloven § 3-1, skal være innrettet på betryggende 
måte. Det som er ført i journalene må ikke ved overstrykninger eller på annen måte 
gjøres uleselig. Dersom rettelser foretas i journal som føres i elektronisk form, skal 
tidligere registrerte opplysninger være sporbare, og det skal kunne tas ut en oversikt som 
viser alle endringer som er foretatt. 

§ 3-2.Oppdragsjournal 
Hvert oppdrag som meglerforetaket påtar seg, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-1 første 
ledd, skal snarest mulig innføres i en oppdragsjournal. Oppdragene skal innføres i 
tidsrekkefølge og nummerorden. Journalen skal minst inneholde følgende opplysninger: 

a) tidspunkt for inngåelse av oppdragsavtale, 
b) oppdragsgivers navn, 
c) hva oppdraget gjelder, 
d) eiendommens adresse, registerbetegnelse og kommune, 
e) hvilken type rettighet som søkes overdratt, jf. eiendomsmeglingsloven § 1-2 annet 

ledd, 
f) oppdragets varighet, 

g) status for oppdrag, herunder oppsigelse, forlengelse og gjennomføring av 
oppdraget, og 

h) ansvarlig megler, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-2. 
 
§ 3-3.Meglingsjournal 
(1) Hver formidling som finner sted skal føres i en meglingsjournal. Formidlingene skal 
innføres snarest mulig i tidsrekkefølge og nummerorden. Journalen skal minst inneholde 
følgende opplysninger: 

a) oppdragsnummer, jf. § 3-2, 
b) tidspunkt for når handel er kommet i stand, jf. eiendomsmeglingsloven § 7-3 første 

ledd, 
c) eiendommens adresse, registerbetegnelse og kommune, 
d) hvilken type rettighet som overdras, jf. eiendomsmeglingsloven § 1-2 annet ledd, 
e) avtalepartenes navn, 
f) kjøpesum/årlig leiesum, og 

g) vederlag. 
(2) Oppdrag som kun omfatter oppgjør, skal innføres i meglingsjournalen på samme 
tidspunkt som innføring i oppdragsjournalen. 
(3) Kjøpers navn skal innføres i journalen selv om eventuell forkjøpsrett ikke er avklart. 
Dersom forkjøpsretten gjøres gjeldende, skal også navnet på endelig kjøper framgå av 
journalen. 
(4) Meglingsjournal skal også føres for formidlinger som eiendomsmeglingsforetaket har 
sammen med andre eiendomsmeglingsforetak. I journalens kolonne for vederlag 
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innføres totalt opptjent vederlag til kredit, og den del av vederlaget som tilfaller andre 
meglerforetak til debet. I den utstrekning det kreves refusjon av dokumenterte utlegg 
etter eiendomsmeglingsloven § 7-5, føres disse ikke i vederlagskolonnen. Disse beløp 
føres direkte i regnskapsbøkene. 
 
§ 3-4.Journalføring for oppgjørsforetak 
Oppdrag som kun gjelder oppgjør for andre eiendomsmeglingsforetak i medhold av 
eiendomsmeglingsloven § 3-5, skal bare føres i særskilt oppdragsjournal for 
oppgjørsforetak. Hvert oppdrag som mottas, skal snarest mulig innføres i journalen. 
Oppdragene skal innføres i tidsrekkefølge og nummerorden. Journalen skal minst 
inneholde følgende opplysninger: 

a) navn og organisasjonsnummer på eiendomsmeglingsforetaket som har gitt 
oppdraget, 

b) tidspunkt for når oppdraget er mottatt, 
c) eiendommens adresse, registerbetegnelse og kommune, 
d) avtalepartenes navn, 
e) avtalt vederlag, og 
f) oppdragsansvarlig. 

  
 
§ 3-5.Budjournal 
Hvert bud som eiendomsmeglingsforetaket mottar skal snarest mulig innføres i en 
budjournal. Budene skal ordnes etter det enkelte oppdrag. Journalen skal minst 
inneholde følgende opplysninger: 

a) tidspunkt for når budet er mottatt, 
b) budgiverens eller fullmektigens navn, adresse og/eller telefonnummer, 
c) budets størrelse, 
d) eventuelle forbehold og tidspunktet for eventuelt bortfall av slike forbehold, 
e) akseptfrist, og 
f) tidspunkt for avslag eller aksept. 

 
§ 3-6.Depotjournal 
(1) Dersom eiendomsmeglingsforetaket er i besittelse av skjøter, pantobligasjoner, 
andelsbevis og lignende på vegne av andre skal dette føres i en depotjournal. Også 
dokumenter som mottas for oversendelse til sentral oppgjørsavdeling eller særskilt 
oppgjørsforetak skal innføres i journalen. Journalen skal minst inneholde følgende 
opplysninger: 

a) dato for mottak, og 
b) dato for utlevering eller oversendelse av dokumentene. 

(2) Dokumenter som nevnt i første ledd skal oppbevares avlåst og brannsikkert. 
 
§ 3-7.Arkivering 
(1) Eiendomsmeglingsforetaket skal oppbevare ett eksemplar av kjøpekontrakter i 
original. Kontraktene skal påføres formidlingsnummer, jf. § 3-3, og oppbevares samlet i 
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nummerorden. 
(2) Eiendomsmeglingsforetaket plikter å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller 
utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag slik at disse kan gjenfinnes 
når eiendommens adresse, registerbetegnelse eller én av partenes navn er kjent. 
(3) Kontrakter og dokumenter skal oppbevares i papirform eller på annen betryggende 
måte i minst 10 år. Det samme gjelder journaler, jf. § 3-2 til § 3-6. 
 
§ 3-8.Klientmidler 
Som klientmidler, jf. eiendomsmeglingsloven § 3-2, regnes alle midler som er innbetalt 
og alle aksjer, obligasjoner, pantedokumenter, gjeldsbrev, skjøter, eller lignende som er 
overlevert til et eiendomsmeglingsforetak for oppbevaring. 

  
§ 3-9.(Opphevet 1 juli 2014 ved forskrift 26 juni 2014 nr. 875.) 
 
§ 3-10.Klientkonto 
(1) Klientmidler som ikke umiddelbart utbetales, skal settes på klientkonto i 
finansinstitusjon som har rett til å tilby slik tjeneste i Norge, og som skriftlig har forpliktet 
seg til ikke å gjøre motregning gjeldende i klientkontoen for de krav banken måtte ha 
overfor eiendomsmeglingsforetaket. 
(2) Klientkonto skal opprettes i foretakets eller i klientens navn. 
(3) Klientmidler skal plasseres til høyest mulig rente, som i sin helhet skal godskrives 
klientene. Foretaket plikter likevel ikke å avregne rentebeløp som for den enkelte klient i 
samme oppdrag ikke overstiger et halvt rettsgebyr. 
(4) Rentene utbetales til klienten ved avregning i forbindelse med avslutning av 
oppdraget, og rentebeløpet skal spesifiseres i oppgjørsoppstillingen. Klienten kan likevel 
ikke kreve å få rentene utbetalt før disse er kreditert klientbankkontoen. 
  
§ 3-11.Disponering av klientmidler 
(1) Klientkonto kan bare disponeres av eiendomsmeglingsforetakets fagansvarlige eller 
person eller foretak fagansvarlig gir skriftlig fullmakt. 
(2) Fagansvarlig kan ikke disponere eiendomsmeglingsforetakets klientkonto dersom 
vedkommende fratrer eller ikke lenger oppfyller kravene til å være fagansvarlig, eller 
dersom foretakets tillatelse er falt bort eller inndratt. 
(3) Når fagansvarlig ikke lenger har rett til å disponere klientkontoen, har heller ikke de 
han har gitt fullmakt slik rett. 
(4) Eiendomsmeglingsforetaket skal snarest underrette de finansinstitusjoner der 
foretaket har klientkonto om at retten til å disponere over disse er falt bort. 
(5) I tilfeller som nevnt i annet og tredje ledd kan Finanstilsynet sperre klientkontoen eller 
gi én eller flere personer disposisjonsrett over denne. Tilsvarende gjelder disposisjonsrett 
over sikringsobligasjoner og lignende. 
  
 
 
§ 3-12.Bokføring av klientansvar og klientmidler 
(1) Det skal opprettes egne konti for klientansvar og klientmidler som til enhver tid viser 
behandlingen av klientmidlene. 
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(2) Bokføringen skal vise klientansvaret for det enkelte oppdrag. 
(3) Saldo på klientkonto skal hver måned avstemmes mot bokført saldo for klientmidler i 
regnskapet. Innestående midler på klientkonto ifølge regnskapet skal være avstemt mot 
det samlede klientansvaret ifølge regnskapet. Avvik mellom regnskapsstørrelsene skal 
være forklart. Likeledes skal klientansvaret for de oppdrag foretaket har ved månedens 
slutt avstemmes mot bokført klientansvar (klientgjeld) hver måned. Avvik skal forklares. 
Dersom saldolisten, som viser klientansvaret for det enkelte oppdrag, har negative saldi, 
skal årsaken forklares. 
(4) Avstemmingene skal dokumenteres og oppbevares som regnskapsmateriale. 
  
 
§ 3-13.Oppgjørsoppstilling 
(1) Eiendomsmeglingsforetaket plikter å sende kjøper og selger oppgjørsoppstilling 
straks oppgjøret er gjennomført. Oppstillingen skal inneholde samtlige transaksjoner som 
angår vedkommende. Tidspunktet for de enkelte transaksjoner skal særskilt framgå av 
oppgjørsoppstillingen. 
(2) Eiendomsmeglingsforetaket plikter å sende oppgjørsoppstilling når kjøper eller selger 
senere ber om det. Likeledes plikter eiendomsmeglingsforetaket å sende en oversikt 
over de dokumenter det har til oppbevaring for vedkommende klient (depotjournal). 
 
§ 3-14.Særlig om advokaters behandling av klientmidler i forbindelse med 
eiendomsmeglingsvirksomhet 
(1) Reglene i dette kapittel gjelder tilsvarende for advokater som driver 
eiendomsmegling, jf. eiendomsmeglingsloven § 2-1 første ledd nr. 2. 
(2) Klientmidler i forbindelse med eiendomsmeglingsvirksomhet skal settes inn på 
særskilt klientkonto. 
	  

	  

	  

§ 6-5.Oppdragstakerens plikter ved gjennomføring av handelen 
(1) Megler kan fravike bestemmelsen i eiendomsmeglingsloven § 6-9 tredje ledd første 
punktum der kjøper og selger har inngått avtale om dette, forutsatt at forhold på kjøpers 
side hindrer etablering av rettsvern innen rimelig tid. 
(2) Eiendomsmeglingsloven § 6-9 tredje ledd første punktum er ikke til hinder for at 
kjøper får oppfylt vilkår om hjemmelsdokument uten tinglysing. 
(3) Eiendomsmeglingsloven § 6-9 tredje ledd første punktum er ikke til hinder for avtaler 
med vilkår som nevnt i bustadoppføringslova § 47. 
	  

	  

	  

	  

	  

Sist	  oppdatert	  oktober	  2015	  
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         Versjon: 2014 

 
For megler: 
Oppdragsnr: …….. 
Formidlingsnr: ..….. 
  

      

KJØPEKONTRAKT 
 

For salg av brukt bolig og fritidsbolig der det er tatt forbehold i salgsoppgaven om at 
eiendommen er solgt "som den er" 

 
Ved oppgjørsoppdrag gjelder følgende, særskilte ansvarsbegrensning: Avtalen om kjøp er inngått mellom 
partene direkte, og megler skal kun bistå med å utarbeide kontrakt basert på partenes avtale, foreta tinglysing og 
gjennomføre oppgjør i tråd med partenes avtale. Megler har ikke vurdert eiendommens verdi, og både kjøper og 
kjøpers långivere oppfordres til selv å undersøke hvorvidt den avtalte kjøpesummen reflekterer eiendommens 
verdi. Megler har ikke noe erstatningsrettslig ansvar overfor kjøper eller kjøpers långivere for eventuelt 
økonomisk tap som følge av eventuelt avvik mellom den avtalte kjøpesummen og eiendommens reelle verdi.   
 
Kontraktens bestemmelser utfylles av lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom 
(avhendingslova) og annen bakgrunnsrett. 

 
 
Mellom ”selger” 
 
Selger …………………………….   Fødselsnr. …………………... 
 
Selger …………………………….   Fødselsnr. …………………… 
 
Adresse: 
 
E-post:  
 
Og ” kjøper” 
 
Kjøper ……………………………   Fødselsnr. ……………………. 
 
Kjøper ……………………………   Fødselsnr. ……………………. 
 
Adresse: 
 
Gyldig legitimasjon …………………  ………………………………………….. 
 
E-post: 
 
Er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 
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         Versjon: 2014 

 
For megler: 
Oppdragsnr: …….. 
Formidlingsnr: ..….. 
  

      

KJØPEKONTRAKT 
 

For salg av brukt bolig og fritidsbolig der det er tatt forbehold i salgsoppgaven om at 
eiendommen er solgt "som den er" 

 
Ved oppgjørsoppdrag gjelder følgende, særskilte ansvarsbegrensning: Avtalen om kjøp er inngått mellom 
partene direkte, og megler skal kun bistå med å utarbeide kontrakt basert på partenes avtale, foreta tinglysing og 
gjennomføre oppgjør i tråd med partenes avtale. Megler har ikke vurdert eiendommens verdi, og både kjøper og 
kjøpers långivere oppfordres til selv å undersøke hvorvidt den avtalte kjøpesummen reflekterer eiendommens 
verdi. Megler har ikke noe erstatningsrettslig ansvar overfor kjøper eller kjøpers långivere for eventuelt 
økonomisk tap som følge av eventuelt avvik mellom den avtalte kjøpesummen og eiendommens reelle verdi.   
 
Kontraktens bestemmelser utfylles av lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom 
(avhendingslova) og annen bakgrunnsrett. 

 
 
Mellom ”selger” 
 
Selger …………………………….   Fødselsnr. …………………... 
 
Selger …………………………….   Fødselsnr. …………………… 
 
Adresse: 
 
E-post:  
 
Og ” kjøper” 
 
Kjøper ……………………………   Fødselsnr. ……………………. 
 
Kjøper ……………………………   Fødselsnr. ……………………. 
 
Adresse: 
 
Gyldig legitimasjon …………………  ………………………………………….. 
 
E-post: 
 
Er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 



148

 

2/8 

 
 

1 

SALGSOBJEKT OG TILBEHØR 

Selger overdrar herved til kjøper sin eiendom:  
 
Gårdsnr. ……… bruksnr. ……… seksjonsnr. … med eiet ……. eller festet … tomt, festenr. 
………. 
 
i …………………..kommune, heretter kalt "eiendommen".  
 
Hjemmelshaver til eiendommen er 
1) selger (e) ………. 
2) annen: navn ………………….. fødsels- eller foretaksnr. …………………………. 
 
 
Løsøre og tilbehør som følger med eiendommen ved handelen: 
 

! Vedlagte liste over løsøre og tilbehør legges til grunn  
 
! Vedlagte liste over løsøre og tilbehør fravikes på følgende punkter: 

…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

 
! Vedlagte liste over løsøre og tilbehør legges ikke til grunn. 

Se eget vedlegg over løsøre og tilbehør 
 
 
Eiendommen med tilbehør overtas i den stand det var ved besiktigelsen. 

 
 

2 
 

KJØPESUM OG OMKOSTNINGER 
 
Eiendommen overdras for en kjøpesum pålydende 
 
Kroner ………….., heretter kalt "kjøpesummen" 
 
som gjøres opp på følgende måte: 
 
Hele kjøpesummen innbetales innen dato for overtagelse  kr   
Sum kjøpesum       kr    
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  I tillegg til kjøpesummen må kjøper dekke følgende omkostninger: 
 
Dokumentavgift  
(2,5 % av kjøpesum m/tillegg av eventuell andel fellesgjeld)  kr   
Tinglysingsgebyr skjøte      kr   
Tinglysingsgebyr pantedokument (pr. stk.)    kr 
Attestgebyr        kr 
Eierskiftegebyr       kr____________ 
Sum omkostninger       kr  __ 
 
Sum kjøpesum og omkostninger     kr____________ 
 
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer. 
 
 

3 

OPPGJØR  

3.1 Ytelse mot ytelse 
Oppgjøret mellom partene foretas av megler, og gjennomføres i henhold til denne kontrakt 
inngått mellom kjøper og selger. Ved overtagelse går som hovedregel eiendomsretten og 
rådigheten til eiendommen over fra selger til kjøper, og samtidig går eiendomsretten og 
rådigheten til kjøpesummen over fra kjøper til selger. 
 
Se likevel punkt 4.1 flg. om oppgjør og avtalt sikkerhet for partenes rettslige posisjoner frem 
til det er oppnådd rettsvern.    
 
3.2. Konto og betalingstidspunkt. Forsinkelsesrenter ved forsinket betaling. 
 
Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert meglers klientkonto nr. 
……………………… innen dato for overtagelse, se punkt 7.  
 
Ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen og omkostninger, kan selger kreve 
lovens forsinkelsesrente av den til enhver tid ubetalte del av kjøpesummen fra avtalt tidspunkt 
for overtagelse og frem til full innbetaling faktisk finner sted. Denne bestemmelse gir ikke 
kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt. 
 
 
3.3  Betalingsforsinkelse fra kjøper som utgjør vesentlig mislighold 
Ved forsinkelse med innbetaling av kjøpesummen og omkostningene som utgjør vesentlig 
mislighold, kan selger heve kjøpet, jf. avhendingslova § 5-3 jf. § 5-1.  
 
 
3.4  Forsinket overlevering fra selger  
Selger vedtar utkastelse uten søksmål og dom etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18, § 13-2 
annet ledd, bokstav e jf. § 13-11, hvis fraflytting ikke har funnet sted ved avtalt 
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overtakelsestidspunkt. Dette gjelder så fremt ikke annen skriftlig avtale er gjort mellom 
partene.  
 
3.5. Kjøpers øvrige forpliktelser forbundet med dokumentasjon og oppgjør 
 
Kjøper er forpliktet til å signere og fremskaffe nødvendige dokumenter i forbindelse med 
gjennomføring av handelen, for eksempel å signere på søknad om konsesjon/egenerklæring 
om konsesjonsfrihet og å signere nødvendige lånedokumenter og pantedokumenter for 
finansiering av kjøpet. Blir overtagelse forsinket som følge av manglende medvirkning fra 
kjøper knyttet til slike forhold, vil det være et mislighold som kan utløse krav fra selger som 
beskrevet i punkt 8, annet avsnitt. 
 

 
 3.6. Driftsutgifter og driftsinntekter på eiendommen. Renter på klientkonto  

 
 Fordeling av eiendommens driftsutgifter og eventuelle inntekter per overtagelsesdato 

fastsettes av kjøper og selger, eventuelt med meglers bistand. 
 
 Den som eier innestående på klientkonto godskrives også rentene. Omkostninger som er 

innbetalt i henhold til denne kontrakts punkt 2 tilhører kjøper. Selger og kjøper godskrives 
likevel ikke renter når disse for hver av partene utgjør mindre enn et halvt rettsgebyr, jf. 
eiendomsmeglingsforskriften § 3-10 tredje ledd. 

 
 

4 
 

 TINGLYSING OG SIKKERHET 
 
4.1          Forutsetninger for oppgjør og frigivelse av kjøpesummen 
For å sikre trygg gjennomføring av handelen etter eiendomsmeglingsloven § 3-2 og § 6-9, er 
følgende avtalt:    
  
Partene har avtalt følgende betingelser for frigivelse av kjøpesummen:  

1. Panterettsdokument med urådighetserklæring er tinglyst, 
2. Kjøper har innbetalt hele kjøpesummen inklusive omkostninger, 
3. Kjøper har overtatt bruken av eiendommen,  
4. Kjøpers skjøte på eiendommen – uten andre heftelser enn det partene har avtalt – er 

tinglyst,  
5. Kjøpers eventuelle långivere har fått tinglyst panterett i eiendommen med forutsatt 

prioritet og 
6. Heftelser som ikke skal følge med ved handelen er slettet. 

  
Forutsetningene nr. 5 og 6 er ikke til hinder for at megler kan iverksette oppgjør basert på 
restgjeldsoppgave og tilstrekkelig slettebekreftelse fra selgers kreditor(er) med panterett i 
eiendommen.  
  
Kreditorer kan ikke søke dekning i kjøpesummen på meglers klientkonto før betingelsene 1 til 
6 for frigivelse av kjøpesummen i henhold til denne kontrakt er oppfylt, jf. 
eiendomsmeglingsloven § 3-2 og dekningsloven § 2-2. 
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Har selger tillatt kjøper å overta eiendommen selv om deler av kjøpesummen/omkostningene 
ikke er innbetalt, kan den første delen av oppgjøret likevel gjennomføres uten hinder av 
forutsetning nummer 2 ovenfor. Resterende del av oppgjøret vil i så fall finne sted når resten 
av kjøpesummen/omkostningene er innbetalt.  
 
4.2. Deponering og tinglysing av skjøtet og andre dokumenter for tinglysing 
All tinglysing av dokumenter på eiendommen skal foretas av megler.  
 
Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne kontrakts underskrift. Skjøtet oppbevares 
hos megler, som besørger tinglysing av skjøtet så snart overtagelse er gjennomført. 
 
Dokumenter som skal tinglyses må snarest overleveres megler i undertegnet og 
tinglysingsklar stand. 
 
4.3. Tinglysing av panterett med urådighet (sikringsobligasjon) 
Selger har utstedt et pantedokument – en sikringsobligasjon – til megler pålydende et beløp 
minst tilsvarende kjøpesummen. Pantedokumentet inneholder også en urådighetserklæring 
som hindrer at det kan tinglyses nye, frivillige heftelser på eiendommen uten meglers 
samtykke. Pantedokumentet tinglyses av megler for selgers regning. 
Eiendomsmeglingsforetaket står som panthaver. Pantedokumentet tinglyses som en heftelse 
på eiendommen, og tjener som sikkerhet for partenes rettigheter og plikter etter 
kjøpekontrakten.  
 

 Megler skal vederlagsfritt besørge pantedokumentet slettet når oppgjør mellom partene er 
avsluttet og skjøtet er tinglyst i avtalt stand.  
 
4.4. Selgers forbehold om kjøpers oppfyllelse 
Selger tar forbehold om å heve kjøpet selv om overtagelse og overlevering av skjøtet har 
funnet sted, jf. avhendingslova § 5-3 fjerde ledd og tinglysingsloven § 21 tredje ledd.  
 
Blir avtalen hevet som følge av manglende oppfyllelse fra kjøper etter overtagelse, vedtar 
kjøper tvangsfravikelse i tråd med tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2.  
 

5 

HEFTELSER 

 En bekreftet utskrift av eiendommens grunnbok datert …….. er forelagt kjøper. Kjøper har 
gjort seg kjent med innholdet i denne. 
 
Pengeheftelser: 

! Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. 
 

!   Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av følgende 
pantedokumenter: 

  ……………………………………………….. 
   ……………………………………………….. 
 
Pengeheftelser som ikke skal følge med eiendommen, skal slettes for selgers regning. Megler 
gis fullmakt til å innhente restgjeldsoppgave og slettebekreftelse fra panthavere til de 
panteretter som skal slettes i forbindelse med oppgjøret.  



152

 

6/8 

 
  Selger bekrefter at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utlegg, utover det 

som grunnboksutskriften viser. Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette megler 
dersom utleggsforretninger blir avholdt før skjøtet er tinglyst. Videre forplikter selger seg til å 
betale alle avgifter mv. som vedrører eiendommen og som er forfalt eller forfaller før 
overtagelsen. 
 

  Selger gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri pengeheftelser som fremgår av 
bekreftet grunnboksutskrift/oppgjørsskjema og som det ikke er avtalt at kjøper skal overta. 
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FORBEHOLD OM EIENDOMMENS TILSTAND 

SELGERS MANGELSANSVAR 
 

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingslova  
 § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til 

ugunst for kjøper. 
 
Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller: 
 

• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt. 
 
• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger 

kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette 
gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at 
opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7. 

 
• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder 

dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, 
salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder 
likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og 
ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8. 

 
• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne 

med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet 
punktum. 

 
• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. 

avhendingslova § 3-3. 
 
Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent 
med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da 
avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10. 
 
 

7 



153

 

7/8 

OVERTAGELSE 

Eiendommen overtas av kjøper den ______ kl. ________ med alle rettigheter og forpliktelser 
slik den har tilhørt selger, forutsatt at kjøper har oppfylt sine forpliktelser. 
 
Før overtagelse kan finne sted må hele kjøpesummen være innbetalt. 
 
Kjøper svarer fra overtagelsen for alle eiendommens utgifter og oppebærer eventuelle 
inntekter. 
 
Selger skal overlevere eiendommen til kjøper i ryddig og rengjort stand, uten leieforhold av 
noen art. 
 
Risikoen for eiendommen går over på kjøper når han har overtatt bruken av eiendommen. 
Overtar kjøper ikke til fastsatt tid, og årsaken ligger hos vedkommende, har kjøper risikoen 
fra det tidspunktet han kunne ha fått overta bruken. 
 
Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale 
kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som 
selger ikke svarer for. 
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KONSEKVENSER AV MISLIGHOLD – REKLAMASJON  
 

 Dersom eiendommen har mangel eller selgeren ikke overleverer eiendommen til avtalt tid, 
kan kjøperen på de vilkår som følger av avhendingslova kreve oppfyllelse, retting, prisavslag, 
erstatning, avvise eiendommen, heve kontrakten og/eller holde tilbake en forholdsmessig del 
av kjøpesummen.  
 

 Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen eller ikke oppfyller andre plikter etter avtalen, 
kan selgeren på de vilkår som følger av avhendingslova kapittel 5 kreve oppfyllelse, heving, 
erstatning, renter og/eller nekte å overlevere skjøte eller overlate bruken av eiendommen til 
kjøperen.  
 

 Dersom en av partene mener at det foreligger mangel eller forsinkelse ved den annen parts 
oppfyllelse av plikter etter avtalen, må han gi motparten melding om at avtalebruddet gjøres 
gjeldende og hvilket avtalebrudd det gjelder, innen rimelig tid etter at han oppdaget eller 
burde ha oppdaget misligholdet, jf. avhendingslova §§ 4-19 og 5-7. 
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FORSIKRING 

Eiendommen er fullverdiforsikret i … … … 
 
Selger er forpliktet til å holde eiendommen fullverdiforsikret frem til og med 
overtagelsesdagen. Kjøper skal ved overtagelsen tegne egen forsikring. 
 

 Dersom eiendommen før overtagelse blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som 
dekkes av forsikringen, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen. 
 
Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring. 
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BILAG 

Kjøper er forelagt følgende dokumentasjon: 
 

1. Salgsoppgave 
2. Bekreftet grunnboksutskrift for eiendommen 
3. Bekreftet utskrift av tinglyste erklæringer, dagboksnr……….. 
4. Takst/boligsalgsrapport datert………… 
5. Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser 
6. Opplysninger fra kommunen 
7. Målebrev/arealbekreftelse 
8. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse 
9. Selgers egenerklæring om eiendommen 
10. Budjournal 
11. Liste over løsøre og tilbehør 
12. Energiattest 
13. Annet: 

……………………………………………. 
……………………………………………. 

 
 
Denne kontrakt er utferdiget i tre likelydende eksemplar, hvorav partene får hvert sitt 
eksemplar og ett eksemplar arkiveres hos eiendomsmegler. 
 
 
 
Sted:……………………………   Dato:…………………………….. 
 
………………………………….   …………………………………… 
 
 
…………………………………   …………………………………… 
 Selger (e)      Kjøper (e) 
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Utdrag	  fra	  bustadoppføringslova	  
	  

§ 12.Garanti for oppfylling av avtalen 
Entreprenøren skal stille garanti for oppfyllinga av avtalen. Ei slik plikt gjeld likevel ikkje dersom ein 
på avtaletida kan rekne med at vederlaget ikkje vil overstige to gonger grunnsummen i folketrygda. 

Entreprenøren skal stille garantien straks etter avtaleinngåinga. Er det i avtalen teke atterhald om 
opning av byggjelån, sal av eit bestemt tal bustader eller løyve om igangsetjing, er det likevel 
tilstrekkeleg at entreprenøren stiller garantien straks etter at atterhalda fell bort, men entreprenøren 
skal i alle høve stille garanti før byggjearbeidet tek til. 

Garantien skal gjelde fram til fem år etter overtakinga og dekkje ein sum som minst svarer til ti 
prosent av vederlaget. For krav som blir gjorde gjeldande på eit seinare tidspunkt enn i samband 
med overtakinga, kan garantisummen likevel vere fem prosent av vederlaget. 

For avtalar som omfattar rett til grunn (§ 1 første ledd bokstav b), skal garantien gjelde fram til fem 
år etter overtakinga og dekkje ein sum som minst svarer til fem prosent av vederlaget. For krav som 
blir gjorde gjeldande før overtakinga, kan garantisummen likevel vere tre prosent av vederlaget. 
Dessutan gjeld § 47 andre og tredje ledd om garanti for forskotsbetaling. 

Ved avtalar om rett til bustad som er knytt til eller skal knytast til andel i burettslag, jf. § 1 a, skal 
garantisummen i andre og tredje ledd reknast på grunnlag av den samla summen av 
kontantvederlag og andel fellesgjeld i burettslaget. 

Garantisten kan ikkje ta atterhald om avgrensing av ansvaret på grunn av manglande 
premiebetaling eller anna mishald frå entreprenørens side. Det kan ikkje setjast frist for melding til 
garantisten om krav som er gjorde gjeldande i tide overfor entreprenøren. Har forbrukaren svart på 
førespurnad frå garantisten om kva krav som er gjorde gjeldande innan fristane, gjeld ansvaret 
berre krav som er nemnde i svaret frå forbrukaren. 

Garantien kan også gjerast gjeldande av forbrukaren sine rettsetterfølgjarar. Garantisten kan ikkje 
ta atterhald som avgrensar denne retten. 

Garanti skal gjevast i form av sjølvskuldgaranti eller tilsvarande frå ein finansinstitusjon som har rett 
til å tilby slik teneste i Noreg. Likt med garanti skal reknast deponering av pengesum i 
finansinstitusjon som nemnd i første punktum på tilsvarande vilkår. 

I tilfelle der det skal stillast garanti etter fristen i andre ledd første punktum, har forbrukaren rett til å 
halde att alt vederlag fram til det er dokumentert at det ligg føre garanti i samsvar med paragrafen 
her. I tilfelle der det skal stillast garanti etter fristen i andre ledd andre punktum, og dette ikkje er 
gjort, kan forbrukaren gje entreprenøren eit skriftleg varsel med ein frist på minst ti virkedagar til å 
rette forholdet. Har entreprenøren heller ikkje innan denne fristen dokumentert at det er stilt garanti i 
samsvar med paragrafen her, har forbrukaren rett til å heve avtalen. 
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§ 15.Overtakingsforretning 
Etter at entreprenøren har meldt frå til forbrukaren om når arbeidet blir fullført, kan kvar av partane 
med minst sju dagars varsel kalle inn til overtakingsforretning med synfaring av entreprenørens 
yting. 

Let den eine parten vere å møte til overtakingsforretning utan gyldig grunn, kan den andre parten 
gjennomføre overtakingsforretning åleine. Er det forbrukaren som uteblir etter innkalling frå 
entreprenøren, gjeld dette likevel berre dersom det i skriftleg innkalling er gjort merksam på 

a. føresegna i første punktum i leddet her, 
b. føresegnene i § 30 andre ledd om at manglar som forbrukaren burde ha oppdaga ved 

overtakingsforretninga, må gjerast gjeldande så snart råd er, og 
c. at overtaking har dei verknader som elles er nemnde i § 14 tredje ledd. 

Forbrukaren kan nekte å overta ytinga dersom det ligg føre mangel som gjev rimeleg grunn til 
nektinga. 

Ved overtakingsforretninga bør det førast protokoll som begge partane får eit underskrive eksemplar 
av. 

§ 46.Betalingstid  
Er ikkje betalingstida avtalt, skal forbrukaren betale når entreprenøren krev det etter overtaking. Ved 
avtalar som omfattar rett til grunn (§ 1 første ledd bokstav b), kan entreprenøren berre krevje 
betaling mot heimelsoverføring. 

Det kan avtalast at forbrukaren skal stille garanti eller gje trygd på annan måte for rett betaling. Blir 
ikkje trygd gjeven i samsvar med avtalen, skal dette reknast likt med manglande betaling. 

 
§ 47.Forskotsbetaling 
Avtale om at forbrukaren skal betale avdrag eller forskot på entreprenørens vederlag, gjeld berre så 
langt 

a. verdien av arbeid som er utført på eigedomen, saman med materialar som er tilførte 
eigedomen, minst svarer til det som til kvar tid er betalt, 

b. det ikkje kviler salspant eller andre hefte på materialar som er innbygde eller tilførte 
eigedomen, og som skal betalast ved avdraget, og 

c. minst ein tiandedel av vederlaget ikkje skal betalast før overtakinga. 
Ved avtalar som omfattar rett til grunn (§ 1 første ledd bokstav b), kan det berre avtalast 
forskotsbetaling etter første ledd dersom betalinga skal skje etter at forbrukaren har fått overført 
heimelen til eigedomen utan andre hefte enn dei som forbrukaren skal overta, eller det er stilt 
garanti som nemnd i tredje ledd. 

Sjølv om vilkåra i første ledd bokstav a og b ikkje er oppfylte, kan det avtalast at forbrukaren skal 
betale avdrag mot sjølvskuldgaranti frå ein finansinstitusjon som har rett til å tilby slik teneste i 
Noreg. § 12 femte og sjette ledd gjeld tilsvarande. 
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FORSIKRINGSBEVIS 2016  
 
Sikkerhetsstillelse, Formuesansvar- og Kriminalitetsforsikring (Ansvarsforsikringen) 
Gjelder fra 1.7.2016 og erstatter forsikringsbevis av 1.7.2015  
 
Kollektiv ansvarsforsikring med obligatorisk tilslutning 
(Jfr. Forsikringsavtalelovens (FAL) § 9-2 2. ledd) 
 
Forsikringstaker        Forsikringsselskap 
ForsikringsFondet        Tryg Forsikring (selskapet) 
 
For ForsikringsFondets kollektive Ansvarsforsikring gjelder: 
- Dette forsikringsbeviset 
- Spesielle vilkår for Ansvarsforsikring for medlemmer av ForsikringsFondet, BANGE880 av 01.07.2016 
- Selskapets vilkår for Kontoransvar, Rettshjelpsforsikring samt Forsikring for personvern og nettsikkerhet 
- For øvrig gjelder Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr.69 (FAL) og norsk lovgivning ellers, dog slik at vilkårene  
  går foran der de skiller seg fra lovbestemmelser som kan fravikes 
- Ansvarsforsikringen omfattes ikke av reglene for fri flytterett, jfr. FAL § 13-3 siste ledd 
 
Sikrede 
Ansvarsforsikringen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i ForsikringsFondet. Medlemmer kan ikke melde seg ut av 
Ansvarsforsikringen så lenge de er medlem i ForsikringsFondet eller reservere seg mot deltakelse.  
Oppgjørsselskap som selv er medlem i ForsikringsFondet er å anse som medforsikret i den utstrekning de utfører 
oppgjørsoppdrag for eiendomsmeglere som selv er medlem. 
 
Ansvarsforsikringen omfatter: 
Lovbestemt sikkerhetstillelse i samsvar med de regler som gjelder for eiendomsmeglingsforetak, Formuesansvar- og 
Kriminalitetsforsikring, Kontoransvarsforsikring, Rettshjelpsforsikring samt Forsikring for Personvern og nettsikkerhet. 
 
Sikkerhetsstillelse 
Ansvarsforsikringen omfatter ikke Sikkerhetsstillelse for foretak som eies av bank/annen finansinstitusjon der morselskapet har 
stillet lovbestemt sikkerhetsstillelse. 
 
Avtalen omfatter ikke utenlandsmegling. 
 
Forsikringssummer 
Den samlede forsikringssummen er totalt kr 45 000 000 per foretak per år for hvert eiendomsmeglerforetak som er medlem i 
Ansvarforsikringen. Forsikringssum per skadelidt per enkeltoppdrag er begrenset til kr 15 000 000.  
 
Erstatningskrav som etter Formuesansvarsforsikringen skal regnes som reist i samme forsikringsår, tap dekket av 
Kriminalitetsforsikringen som skal regnes som konstatert i samme forsikringsår og erstatningskrav under Sikkerhetsstillelsen, 
utgjør maksimalt kr 45 000 000. Ansvar under Formuesansvarsforsikringen er begrenset til kr 15 000 000 per formidling per 
skadelidt og kr 15 000 000 per skadetilfelle under Kriminalitetsforsikringen.   
 
Formuesansvarsforsikringen er subsidiær i forhold til Sikkerhetsstillelsen og skal dekke selskapets krav mot sikrede for 
utbetalinger under Sikkerhetsstillelsen. Forsikringssummen reduseres automatisk med ethvert beløp som utbetales under 
Sikkerhetsstillelsen. Reduksjonen gjelder fra og med den dato kravet er kommet frem til sikrede, selskapet eller Finanstilsynet. 

 
Forsikringssum for Kontoransvarsforsikring er begrenset til kr 15 000 000 per skadetilfelle og totalt. 
Forsikringssum for Rettshjelpsforsikring er begrenset til kr 500 000 per skadetilfelle og totalt. 
Forsikringssum for Forsikring for personvern og nettsikkerhet er begrenset til kr 500 000 per skadetilfelle og totalt. 
 
Egenandeler 
- Egenandel for Formuesansvar- og Kriminalitetsforsikring er kr 55 000 
- Egenandel for Kontoransvarsforsikring er kr 15 000 
- Egenandel for Rettshjelpsforsikring er kr 15 000 samt 15 % av resterende erstatningsbeløp 
- Egenandel for Forsikring for personvern og nettsikkerhet er kr 15 000 

Forsikringsperiode og premiebetaling 
Forsikringen gjelder fra 1.7.2016 til og med 30.06.2017. 
Den årlige premien betales i to terminer; i september per forfall 1.7 og i mars per forfall 1.1. 
 
Ikrafttredelse for nye medlemmer 
Nye medlemmer omfattes av Ansvarsforsikringen fra den dato opptaket i ForsikringsFondet er godkjent og 
eiendomsmeglingsforetaket har konsesjon.  
 
Utmelding / opphør 
Når et medlem melder seg ut av ForsikringsFondet, gjelder Ansvarsforsikringen ut den termin det er betalt premie for.  
 
Blir premien ikke betalt innen angitt betalingsfrist, opphører Ansvarsforsikringen dersom premien ikke er betalt innen 14 dager 
etter at lovbestemt varsel er sendt. 
 
Sikkerhetsforskrifter 
Følgende sikkerhetsforskrifter gjelder for avtalen: 
A) Sikredes plikter ved ethvert megleroppdrag 
B) Sikredes plikter ved oppdrag om leieformidling 
C) Sikredes plikter ved rene oppgjørsoppdrag 
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FORSIKRINGSBEVIS 2016  
 
Sikkerhetsstillelse, Formuesansvar- og Kriminalitetsforsikring (Ansvarsforsikringen) 
Gjelder fra 1.7.2016 og erstatter forsikringsbevis av 1.7.2015  
 
Kollektiv ansvarsforsikring med obligatorisk tilslutning 
(Jfr. Forsikringsavtalelovens (FAL) § 9-2 2. ledd) 
 
Forsikringstaker        Forsikringsselskap 
ForsikringsFondet        Tryg Forsikring (selskapet) 
 
For ForsikringsFondets kollektive Ansvarsforsikring gjelder: 
- Dette forsikringsbeviset 
- Spesielle vilkår for Ansvarsforsikring for medlemmer av ForsikringsFondet, BANGE880 av 01.07.2016 
- Selskapets vilkår for Kontoransvar, Rettshjelpsforsikring samt Forsikring for personvern og nettsikkerhet 
- For øvrig gjelder Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr.69 (FAL) og norsk lovgivning ellers, dog slik at vilkårene  
  går foran der de skiller seg fra lovbestemmelser som kan fravikes 
- Ansvarsforsikringen omfattes ikke av reglene for fri flytterett, jfr. FAL § 13-3 siste ledd 
 
Sikrede 
Ansvarsforsikringen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i ForsikringsFondet. Medlemmer kan ikke melde seg ut av 
Ansvarsforsikringen så lenge de er medlem i ForsikringsFondet eller reservere seg mot deltakelse.  
Oppgjørsselskap som selv er medlem i ForsikringsFondet er å anse som medforsikret i den utstrekning de utfører 
oppgjørsoppdrag for eiendomsmeglere som selv er medlem. 
 
Ansvarsforsikringen omfatter: 
Lovbestemt sikkerhetstillelse i samsvar med de regler som gjelder for eiendomsmeglingsforetak, Formuesansvar- og 
Kriminalitetsforsikring, Kontoransvarsforsikring, Rettshjelpsforsikring samt Forsikring for Personvern og nettsikkerhet. 
 
Sikkerhetsstillelse 
Ansvarsforsikringen omfatter ikke Sikkerhetsstillelse for foretak som eies av bank/annen finansinstitusjon der morselskapet har 
stillet lovbestemt sikkerhetsstillelse. 
 
Avtalen omfatter ikke utenlandsmegling. 
 
Forsikringssummer 
Den samlede forsikringssummen er totalt kr 45 000 000 per foretak per år for hvert eiendomsmeglerforetak som er medlem i 
Ansvarforsikringen. Forsikringssum per skadelidt per enkeltoppdrag er begrenset til kr 15 000 000.  
 
Erstatningskrav som etter Formuesansvarsforsikringen skal regnes som reist i samme forsikringsår, tap dekket av 
Kriminalitetsforsikringen som skal regnes som konstatert i samme forsikringsår og erstatningskrav under Sikkerhetsstillelsen, 
utgjør maksimalt kr 45 000 000. Ansvar under Formuesansvarsforsikringen er begrenset til kr 15 000 000 per formidling per 
skadelidt og kr 15 000 000 per skadetilfelle under Kriminalitetsforsikringen.   
 
Formuesansvarsforsikringen er subsidiær i forhold til Sikkerhetsstillelsen og skal dekke selskapets krav mot sikrede for 
utbetalinger under Sikkerhetsstillelsen. Forsikringssummen reduseres automatisk med ethvert beløp som utbetales under 
Sikkerhetsstillelsen. Reduksjonen gjelder fra og med den dato kravet er kommet frem til sikrede, selskapet eller Finanstilsynet. 

 
Forsikringssum for Kontoransvarsforsikring er begrenset til kr 15 000 000 per skadetilfelle og totalt. 
Forsikringssum for Rettshjelpsforsikring er begrenset til kr 500 000 per skadetilfelle og totalt. 
Forsikringssum for Forsikring for personvern og nettsikkerhet er begrenset til kr 500 000 per skadetilfelle og totalt. 
 
Egenandeler 
- Egenandel for Formuesansvar- og Kriminalitetsforsikring er kr 55 000 
- Egenandel for Kontoransvarsforsikring er kr 15 000 
- Egenandel for Rettshjelpsforsikring er kr 15 000 samt 15 % av resterende erstatningsbeløp 
- Egenandel for Forsikring for personvern og nettsikkerhet er kr 15 000 

Forsikringsperiode og premiebetaling 
Forsikringen gjelder fra 1.7.2016 til og med 30.06.2017. 
Den årlige premien betales i to terminer; i september per forfall 1.7 og i mars per forfall 1.1. 
 
Ikrafttredelse for nye medlemmer 
Nye medlemmer omfattes av Ansvarsforsikringen fra den dato opptaket i ForsikringsFondet er godkjent og 
eiendomsmeglingsforetaket har konsesjon.  
 
Utmelding / opphør 
Når et medlem melder seg ut av ForsikringsFondet, gjelder Ansvarsforsikringen ut den termin det er betalt premie for.  
 
Blir premien ikke betalt innen angitt betalingsfrist, opphører Ansvarsforsikringen dersom premien ikke er betalt innen 14 dager 
etter at lovbestemt varsel er sendt. 
 
Sikkerhetsforskrifter 
Følgende sikkerhetsforskrifter gjelder for avtalen: 
A) Sikredes plikter ved ethvert megleroppdrag 
B) Sikredes plikter ved oppdrag om leieformidling 
C) Sikredes plikter ved rene oppgjørsoppdrag 
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D) Sikkerhetstiltak for bruk av datasystemer  
E) Sikkerhetsforskrifter for Forsikring for personvern og nettsikkerhet 

 
A) Sikredes plikter ved eiendomsmegling 
 
1. Sikredes plikter ved ethvert megleroppdrag 
1.1. Å opptre i henhold til Lov og forskrift om eiendomsmegling, herunder å opptre i henhold til god meglerskikk. 
 
1.2. Å innhente og gjennomgå grunnboksutskriften før eiendommen legges ut for salg og ellers foreta andre nødvendige 
undersøkelser for å forvisse seg om at kjøpesummen eller disponibelt beløp er tilstrekkelig til å innfri alle aktuelle heftelser.  
 
Sikrede plikter å forsikre seg om at Borettslaget har hjemmel til den faste eiendommen som den aktuelle andelen har bruksrett 
til. Ved salg av andelsbolig skal det innhentes grunnboksutskrift både for borettslagets faste eiendom og andelen som 
oppdraget omfatter. For aksjebolig gjelder tilsvarende regler, dog må det innhentes kopi av aksjeeierboken for den aktuelle 
aksjen som oppdraget omfatter.  
  
1.3. Ved private pantelån å innhente det originale pantedokumentet kvittert for avlysing, eller på annen måte forsikre seg om at 
det private pantelånet kan slettes.  
 
1.4. Å sørge for tinglysning av pantedokument m/ urådighetserklæring med eiendomsmeglingsforetaket som panthaver. 
Pantedokumentet skal ha et pålydende minst tilsvarende kjøpesummen. Tilsvarende må pant og urådighetserklæring noteres i 
aksjeeierboken ved formidling av aksjebrev og hos styret/forretningsfører ved overdragelse av obligasjon. Tinglysning eller 
notering skal gjennomføres umiddelbart etter kontraktsmøtet mellom kjøper og selger. Dette er ikke til hinder for at 
pantedokument m/urådighetserklæring ikke tinglyses i tilfeller der oppdraget skjer som ledd i offentlig skifte av dødsbo og privat 
skifteoppgjør der minst en av arvingene er å anse som testamentsarving. Kjøper og kjøpers långiver må imidlertid få 
informasjon, før handel sluttes, om at det ikke er etablert slik pantesikkerhet. Det er også en forutsetning at det ikke foretas 
oppgjør før kjøper har fått rettsvern for ervervet. 
 
1.5.  Å innhente pantattest som skal være á jour per dato for tinglyst pantedokument m/ urådighet, alternativt sjekke heftelsene 
direkte med tinglysningsmyndighetene. Ved overdragelse av aksjebrev og obligasjon må sikrede tilsvarende innhente oversikt 
over noterte panteheftelser hos forretningsfører. 
 
1.6. Å informere om risikoen for ikke å bli godkjent som ny andelseier og tilsvarende ved formidling av eierseksjons-, aksje- og 
obligasjonsleiligheter der dette er påkrevd i henhold til vedtekter. 
 
1.7.  Å ta i depot hos seg ikke belånte adkomstdokumenter til aksjeleiligheter i transportert stand, eller innhente fullmakt for 
transport av dokumentene. Dette gjøres senest samtidig med kontraktsmøtet. 
 
1.8.1 Før kjøpesummen/nettoprovenyet utbetales til selger skal: 
 Kjøpers hjemmel og eventuelle pantedokument tinglyses på eiendommen 
 Sikrede ha iverksatt sletting/innfrielse av samtlige heftelser kjøperen ikke skal overta mot tilstrekkelig slettetbekreftelse 
 Sikrede kontrollere grunnbokshjemmelen dagen etter tinglysningstidspunktet for å unngå at heftelser er registrert samme 

dag som hjemmelsoverføringen.   
 
1.8.2 Ved tvangssalg kan oppgjør gjøres mot rettskraftig stadfestelses- og fordelingskjennelse. 
 
1.8.3 Ved formidling av eiendom som krever konsesjon hos kjøper og det er avtalt at kjøper skal ha risikoen for om konsesjon 
gis og det ikke er mulig å tinglyse kjøpers hjemmel før konsesjon gis, kan kravet i 1.8.1 fravikes. Dette forutsetter imidlertid at 
kjøper og dennes eventuelle panthavere informeres om risikoen. Megler må dokumentere at det er formidlet informasjon om 
risikoen og at partene har akseptert og forstått risikoen ved manglende etablering av rettsvern. 
 
1.8.4 Der kjøper har betinget seg hjemmelsdokument som ikke tinglyses, eksempelvis «blancoskjøte», må megler dokumentere 
at begge parter har fått informasjon om og akseptert risikoen ved manglende rettsvernsregistrering for at kravet i 1.8.1 ovenfor 
kan fravikes. 
   
1.9. Å gjennomføre oppgjør for eiendommer med verdi over kr 15 000 000 ved at de enten foretas av fagansvarlig personlig 
eller minst to medarbeidere som i fellesskap har fått skriftlig fullmakt av fagansvarlig til å foreta slike oppgjør. 
 
1.10. Å kontrollere tilstrekkelig fagkunnskap og sikkerhetsrutiner hos ekstern oppgjørsmedhjelper, dersom sikrede benytter seg 
av slike tjenester. Kontroll skal gjøres før oppdrag settes bort og deretter jevnlig så lenge sikrede benytter disse tjenestene. 
 
2. Ved avgivelse av inneståelseserklæring plikter sikrede: 
2.1. Å sørge for selv å ha hånd om det fulle oppgjør for den eiendom panteretten/-dokumentene gjelder.  
  
2.2. Å kontrollere at pantedokumentet i tilknytning til pantet man skal innestå for er korrekt og fullstendig undertegnet, med 
mindre denne kontroll uttrykkelig er forutsatt overtatt av kreditor eller hans representant. 
 
2.3. Å innhente skriftlig bekreftelse fra långiver for at låntager har gitt långiver ugjenkallelig utbetalingsfullmakt til fordel for 
sikrede for hele lånets nettoproveny, med mindre sikrede skriftlig har forutsatt at kreditor eller hans representant utferdiger slik 
fullmakt. 
 
2.4. Å kontrollere inneståelseserklæring forfattet av långiver (passiv inneståelse), og sørge for at oppgjør foretas i henhold til 
långivers krav. Dersom krav fra långiver ikke samsvarer med øvrige sikkerhetsforskrifter, lov/forskrift om eiendomsmegling, eller 
avtalen mellom kjøper og selger plikter sikrede å gjøre långiver oppmerksom på dette. Ingen del av lånebeløpet (kjøpesummen) 
må disponeres før en slik uoverensstemmelse er skriftlig avklart med långiver. 
  

 
 
 

 
         

 
 
3. Deloppgjør/forskudd/depositum: 
3.1. Megler kan kun medvirke til forskuddsbetaling eller depositum fra kjøper i den grad dette tillates av relevante 
lover/forskrifter eller av tilsynsmyndighetene. 
 
3.2. Ved forskudd (deloppgjør) må kjøper gjøres oppmerksom på avtalefriheten og den generelle risikoen for tap av sitt 
forskudd. Megler må kunne dokumentere at kjøper har blitt forklart risikoen og at kjøper har akseptert denne. 
 
3.3. Ved depositumsbetaling fra kjøper, må selger gjøres oppmerksom på den risiko som ligger i kjøpers instruksjonsrett og 
rettighetene til kjøpers kreditorer. 
 
4. Ved omsetning av eiendommer hvor handelen reguleres av reglene i Bustadoppføringslova, plikter sikrede            

å påse at: 
4.1. Det stilles garanti i henhold til Bustadoppføringslova § 12 umiddelbart etter at bindende avtale er inngått. 
 
4.2. Det stilles garanti i henhold til Bustadoppføringslova § 47 dersom det er avtalt at noen del av kjøpesummen skal disponeres 
til fordel for selger før hjemmel blir overdratt til kjøper. Garantiens pålydende må minst dekke forskuddsinnbetalingen. Dersom 
sikrede har fått fullmakt av selger til å motta kjøpesummen på vegne av selgeren, må sikrede påse at garanti etter 
Bustadoppføringslova § 47 foreligger før innbetalingen foretas. 
 
4.3. Sluttoppgjør til selger ikke foretas før kjøper har fått tilstrekkelig sikkerhet for kjøpesummen og at grunnlag for sluttoppgjør 
foreligger i henhold Bustadoppføringslova. Sikrede må for eksempel sørge for at deling eller sammenføying er foretatt, 
seksjoneringsbegjæring er tinglyst, midlertidig brukstillatelse foreligger, grunnen overført borettslaget og at borettslaget er stiftet 
med mer, før sluttoppgjør gjennomføres. 
 
4.4. De øvrige sikkerhetsforskriftene følges ved salg av prosjekterte boliger/eiendommer under oppføring som ikke faller inn 
under reglene i Bustadoppføringslova.  
 
5. Sikredes tilleggsplikter ved omsetning av eiendoms-aksjeselskaper/kommandittselskaper m.m.: 
I det følgende gjennomgås sikredes tilleggskrav ved omsetning av eiendomsaksjeselskaper, men de samme hensyn gjør seg 
gjeldende ved omsetning av eksempelvis kommandittselskap. 
 
5.1. Å innhente og gjennomgå aksjeeierboken før Selskapet legges ut for salg og salgsavtale inngås. 
 
5.2. Å innhente og undersøke i Selskapets vedtekter at aksjene fritt kan overdras, samt undersøke om det foreligger noen 
omsetningsbegrensninger i henhold til avtale mellom aksjeeierne, jfr. Ansvarslovens §§ 4-15 (1) og 4-18 (1). 
 
5.3. Å innhente og undersøke i Selskapets vedtekter om aksjeervervet er betinget av samtykke fra Selskapet og ved behov å 
innhente samtykke, jfr. Ansvarslovens §§ 4-15 (2) og 4-16. 
 
5.4. Å innhente og undersøke i Selskapets vedtekter om det er fastsatt forkjøpsrett for aksjeeierne, jfr. Ansvarslovens  
§§ 4-19 (1). 
 
5.5. Å sørge for at selger utsteder en urådighetserklæring som forbyr selger å råde over aksjene uten samtykke fra megler og at 
denne registreres i Selskapets aksjeeierbok. 
 
5.6. Å sørge for at selger utsteder et sikringsdokument (panterett) i aksjene pålydende minimum kjøpesummen til fordel for 
sikrede, samt registrere sikringsobligasjonen i aksjeeierboken. 
 
5.7. Å sørge for å innhente urådighetserklæring fra Selskapet som forbyr Selskapet å disponere over eiendommen(e) uten 
sikredes samtykke, og å tinglyse urådighetserklæringen på eiendommen(e). 
 
5.8. Å sørge for at det utstedes et sikringsdokument (panterett) på eiendommen(e) minst pålydende kjøpesummen til fordel for 
sikrede, samt å tinglyse sikringsdokumentet (-dokumentene) på eiendommen(e). Denne sikkerhetsforskrift gjelder så langt 
sikrede er tildelt denne oppgaven fra partene. 
 
5.9. Å påse og medvirke til at erververen av aksjen(e) straks sender melding til Selskapet om sitt erverv. 
 
5.10. Å sørge for å innhente kopi av Selskapets aksjeeierbok undertegnet av Selskapets styre, hvor det fremgår at kjøper ved 
tidspunkt for overtakelse er registrert som eier av aksjene fri for krav, begrensninger og heftelser av enhver art som kjøper ikke 
skal overta i henhold til avtalen. Dette må gjøres før kjøpers vederlag overføres selger. 
 
6. Dersom utenlandsmegling er inkludert i forsikringsavtalen eller sikrede utvider avtalen for dette ved enkelttilfeller, 

gjelder følgende: 
6.1. Ved omsetning av fast eiendom som befinner seg utenfor Norge, plikter sikrede å benytte lokal advokat/megler for å bistå 
med utførelsen av eiendomsmeglingsoppdraget, herunder tinglysning. Advokaten/megleren må være spesialisert innenfor salg 
av fast eiendom, og ha erfaring innenfor dette området.  
 
6.2. Sikrede plikter å påse at den lokale advokaten/megleren har gyldig Formuesansvarsforsikring på vanlige vilkår 
(dekningsomfang og forsikringssum) som omfatter dennes mulige ansvar i tilknytning til rollen i gjennomføringen av 
megleroppdraget. 
 
6.3. I de tilfeller hvor sikrede kun opptrer som formidler av fast eiendom i utlandet på vegne av utenlandsk eiendoms-
meglingsforetak, plikter sikrede å benytte kontrakter hvor sikrede fraskriver seg ansvaret for: 
 Informasjon som kun er formidlet fra utenlandsk eiendomsmeglingsforetak 
 Informasjon som skadelidte har mottatt direkte fra utenlandsk eiendomsmegler 
 Informasjon som skadelidte har innhentet på egenhånd 
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D) Sikkerhetstiltak for bruk av datasystemer  
E) Sikkerhetsforskrifter for Forsikring for personvern og nettsikkerhet 

 
A) Sikredes plikter ved eiendomsmegling 
 
1. Sikredes plikter ved ethvert megleroppdrag 
1.1. Å opptre i henhold til Lov og forskrift om eiendomsmegling, herunder å opptre i henhold til god meglerskikk. 
 
1.2. Å innhente og gjennomgå grunnboksutskriften før eiendommen legges ut for salg og ellers foreta andre nødvendige 
undersøkelser for å forvisse seg om at kjøpesummen eller disponibelt beløp er tilstrekkelig til å innfri alle aktuelle heftelser.  
 
Sikrede plikter å forsikre seg om at Borettslaget har hjemmel til den faste eiendommen som den aktuelle andelen har bruksrett 
til. Ved salg av andelsbolig skal det innhentes grunnboksutskrift både for borettslagets faste eiendom og andelen som 
oppdraget omfatter. For aksjebolig gjelder tilsvarende regler, dog må det innhentes kopi av aksjeeierboken for den aktuelle 
aksjen som oppdraget omfatter.  
  
1.3. Ved private pantelån å innhente det originale pantedokumentet kvittert for avlysing, eller på annen måte forsikre seg om at 
det private pantelånet kan slettes.  
 
1.4. Å sørge for tinglysning av pantedokument m/ urådighetserklæring med eiendomsmeglingsforetaket som panthaver. 
Pantedokumentet skal ha et pålydende minst tilsvarende kjøpesummen. Tilsvarende må pant og urådighetserklæring noteres i 
aksjeeierboken ved formidling av aksjebrev og hos styret/forretningsfører ved overdragelse av obligasjon. Tinglysning eller 
notering skal gjennomføres umiddelbart etter kontraktsmøtet mellom kjøper og selger. Dette er ikke til hinder for at 
pantedokument m/urådighetserklæring ikke tinglyses i tilfeller der oppdraget skjer som ledd i offentlig skifte av dødsbo og privat 
skifteoppgjør der minst en av arvingene er å anse som testamentsarving. Kjøper og kjøpers långiver må imidlertid få 
informasjon, før handel sluttes, om at det ikke er etablert slik pantesikkerhet. Det er også en forutsetning at det ikke foretas 
oppgjør før kjøper har fått rettsvern for ervervet. 
 
1.5.  Å innhente pantattest som skal være á jour per dato for tinglyst pantedokument m/ urådighet, alternativt sjekke heftelsene 
direkte med tinglysningsmyndighetene. Ved overdragelse av aksjebrev og obligasjon må sikrede tilsvarende innhente oversikt 
over noterte panteheftelser hos forretningsfører. 
 
1.6. Å informere om risikoen for ikke å bli godkjent som ny andelseier og tilsvarende ved formidling av eierseksjons-, aksje- og 
obligasjonsleiligheter der dette er påkrevd i henhold til vedtekter. 
 
1.7.  Å ta i depot hos seg ikke belånte adkomstdokumenter til aksjeleiligheter i transportert stand, eller innhente fullmakt for 
transport av dokumentene. Dette gjøres senest samtidig med kontraktsmøtet. 
 
1.8.1 Før kjøpesummen/nettoprovenyet utbetales til selger skal: 
 Kjøpers hjemmel og eventuelle pantedokument tinglyses på eiendommen 
 Sikrede ha iverksatt sletting/innfrielse av samtlige heftelser kjøperen ikke skal overta mot tilstrekkelig slettetbekreftelse 
 Sikrede kontrollere grunnbokshjemmelen dagen etter tinglysningstidspunktet for å unngå at heftelser er registrert samme 

dag som hjemmelsoverføringen.   
 
1.8.2 Ved tvangssalg kan oppgjør gjøres mot rettskraftig stadfestelses- og fordelingskjennelse. 
 
1.8.3 Ved formidling av eiendom som krever konsesjon hos kjøper og det er avtalt at kjøper skal ha risikoen for om konsesjon 
gis og det ikke er mulig å tinglyse kjøpers hjemmel før konsesjon gis, kan kravet i 1.8.1 fravikes. Dette forutsetter imidlertid at 
kjøper og dennes eventuelle panthavere informeres om risikoen. Megler må dokumentere at det er formidlet informasjon om 
risikoen og at partene har akseptert og forstått risikoen ved manglende etablering av rettsvern. 
 
1.8.4 Der kjøper har betinget seg hjemmelsdokument som ikke tinglyses, eksempelvis «blancoskjøte», må megler dokumentere 
at begge parter har fått informasjon om og akseptert risikoen ved manglende rettsvernsregistrering for at kravet i 1.8.1 ovenfor 
kan fravikes. 
   
1.9. Å gjennomføre oppgjør for eiendommer med verdi over kr 15 000 000 ved at de enten foretas av fagansvarlig personlig 
eller minst to medarbeidere som i fellesskap har fått skriftlig fullmakt av fagansvarlig til å foreta slike oppgjør. 
 
1.10. Å kontrollere tilstrekkelig fagkunnskap og sikkerhetsrutiner hos ekstern oppgjørsmedhjelper, dersom sikrede benytter seg 
av slike tjenester. Kontroll skal gjøres før oppdrag settes bort og deretter jevnlig så lenge sikrede benytter disse tjenestene. 
 
2. Ved avgivelse av inneståelseserklæring plikter sikrede: 
2.1. Å sørge for selv å ha hånd om det fulle oppgjør for den eiendom panteretten/-dokumentene gjelder.  
  
2.2. Å kontrollere at pantedokumentet i tilknytning til pantet man skal innestå for er korrekt og fullstendig undertegnet, med 
mindre denne kontroll uttrykkelig er forutsatt overtatt av kreditor eller hans representant. 
 
2.3. Å innhente skriftlig bekreftelse fra långiver for at låntager har gitt långiver ugjenkallelig utbetalingsfullmakt til fordel for 
sikrede for hele lånets nettoproveny, med mindre sikrede skriftlig har forutsatt at kreditor eller hans representant utferdiger slik 
fullmakt. 
 
2.4. Å kontrollere inneståelseserklæring forfattet av långiver (passiv inneståelse), og sørge for at oppgjør foretas i henhold til 
långivers krav. Dersom krav fra långiver ikke samsvarer med øvrige sikkerhetsforskrifter, lov/forskrift om eiendomsmegling, eller 
avtalen mellom kjøper og selger plikter sikrede å gjøre långiver oppmerksom på dette. Ingen del av lånebeløpet (kjøpesummen) 
må disponeres før en slik uoverensstemmelse er skriftlig avklart med långiver. 
  

 
 
 

 
         

 
 
3. Deloppgjør/forskudd/depositum: 
3.1. Megler kan kun medvirke til forskuddsbetaling eller depositum fra kjøper i den grad dette tillates av relevante 
lover/forskrifter eller av tilsynsmyndighetene. 
 
3.2. Ved forskudd (deloppgjør) må kjøper gjøres oppmerksom på avtalefriheten og den generelle risikoen for tap av sitt 
forskudd. Megler må kunne dokumentere at kjøper har blitt forklart risikoen og at kjøper har akseptert denne. 
 
3.3. Ved depositumsbetaling fra kjøper, må selger gjøres oppmerksom på den risiko som ligger i kjøpers instruksjonsrett og 
rettighetene til kjøpers kreditorer. 
 
4. Ved omsetning av eiendommer hvor handelen reguleres av reglene i Bustadoppføringslova, plikter sikrede            

å påse at: 
4.1. Det stilles garanti i henhold til Bustadoppføringslova § 12 umiddelbart etter at bindende avtale er inngått. 
 
4.2. Det stilles garanti i henhold til Bustadoppføringslova § 47 dersom det er avtalt at noen del av kjøpesummen skal disponeres 
til fordel for selger før hjemmel blir overdratt til kjøper. Garantiens pålydende må minst dekke forskuddsinnbetalingen. Dersom 
sikrede har fått fullmakt av selger til å motta kjøpesummen på vegne av selgeren, må sikrede påse at garanti etter 
Bustadoppføringslova § 47 foreligger før innbetalingen foretas. 
 
4.3. Sluttoppgjør til selger ikke foretas før kjøper har fått tilstrekkelig sikkerhet for kjøpesummen og at grunnlag for sluttoppgjør 
foreligger i henhold Bustadoppføringslova. Sikrede må for eksempel sørge for at deling eller sammenføying er foretatt, 
seksjoneringsbegjæring er tinglyst, midlertidig brukstillatelse foreligger, grunnen overført borettslaget og at borettslaget er stiftet 
med mer, før sluttoppgjør gjennomføres. 
 
4.4. De øvrige sikkerhetsforskriftene følges ved salg av prosjekterte boliger/eiendommer under oppføring som ikke faller inn 
under reglene i Bustadoppføringslova.  
 
5. Sikredes tilleggsplikter ved omsetning av eiendoms-aksjeselskaper/kommandittselskaper m.m.: 
I det følgende gjennomgås sikredes tilleggskrav ved omsetning av eiendomsaksjeselskaper, men de samme hensyn gjør seg 
gjeldende ved omsetning av eksempelvis kommandittselskap. 
 
5.1. Å innhente og gjennomgå aksjeeierboken før Selskapet legges ut for salg og salgsavtale inngås. 
 
5.2. Å innhente og undersøke i Selskapets vedtekter at aksjene fritt kan overdras, samt undersøke om det foreligger noen 
omsetningsbegrensninger i henhold til avtale mellom aksjeeierne, jfr. Ansvarslovens §§ 4-15 (1) og 4-18 (1). 
 
5.3. Å innhente og undersøke i Selskapets vedtekter om aksjeervervet er betinget av samtykke fra Selskapet og ved behov å 
innhente samtykke, jfr. Ansvarslovens §§ 4-15 (2) og 4-16. 
 
5.4. Å innhente og undersøke i Selskapets vedtekter om det er fastsatt forkjøpsrett for aksjeeierne, jfr. Ansvarslovens  
§§ 4-19 (1). 
 
5.5. Å sørge for at selger utsteder en urådighetserklæring som forbyr selger å råde over aksjene uten samtykke fra megler og at 
denne registreres i Selskapets aksjeeierbok. 
 
5.6. Å sørge for at selger utsteder et sikringsdokument (panterett) i aksjene pålydende minimum kjøpesummen til fordel for 
sikrede, samt registrere sikringsobligasjonen i aksjeeierboken. 
 
5.7. Å sørge for å innhente urådighetserklæring fra Selskapet som forbyr Selskapet å disponere over eiendommen(e) uten 
sikredes samtykke, og å tinglyse urådighetserklæringen på eiendommen(e). 
 
5.8. Å sørge for at det utstedes et sikringsdokument (panterett) på eiendommen(e) minst pålydende kjøpesummen til fordel for 
sikrede, samt å tinglyse sikringsdokumentet (-dokumentene) på eiendommen(e). Denne sikkerhetsforskrift gjelder så langt 
sikrede er tildelt denne oppgaven fra partene. 
 
5.9. Å påse og medvirke til at erververen av aksjen(e) straks sender melding til Selskapet om sitt erverv. 
 
5.10. Å sørge for å innhente kopi av Selskapets aksjeeierbok undertegnet av Selskapets styre, hvor det fremgår at kjøper ved 
tidspunkt for overtakelse er registrert som eier av aksjene fri for krav, begrensninger og heftelser av enhver art som kjøper ikke 
skal overta i henhold til avtalen. Dette må gjøres før kjøpers vederlag overføres selger. 
 
6. Dersom utenlandsmegling er inkludert i forsikringsavtalen eller sikrede utvider avtalen for dette ved enkelttilfeller, 

gjelder følgende: 
6.1. Ved omsetning av fast eiendom som befinner seg utenfor Norge, plikter sikrede å benytte lokal advokat/megler for å bistå 
med utførelsen av eiendomsmeglingsoppdraget, herunder tinglysning. Advokaten/megleren må være spesialisert innenfor salg 
av fast eiendom, og ha erfaring innenfor dette området.  
 
6.2. Sikrede plikter å påse at den lokale advokaten/megleren har gyldig Formuesansvarsforsikring på vanlige vilkår 
(dekningsomfang og forsikringssum) som omfatter dennes mulige ansvar i tilknytning til rollen i gjennomføringen av 
megleroppdraget. 
 
6.3. I de tilfeller hvor sikrede kun opptrer som formidler av fast eiendom i utlandet på vegne av utenlandsk eiendoms-
meglingsforetak, plikter sikrede å benytte kontrakter hvor sikrede fraskriver seg ansvaret for: 
 Informasjon som kun er formidlet fra utenlandsk eiendomsmeglingsforetak 
 Informasjon som skadelidte har mottatt direkte fra utenlandsk eiendomsmegler 
 Informasjon som skadelidte har innhentet på egenhånd 
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6.4. Videre plikter sikrede å benytte kontrakter hvor kundene gjøres oppmerksom på at kjøp/salg av fast eiendom i utlandet 
følger andre rettsregler/praksis enn i Norge, og at kunden har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i disse reglene. 
 
6.5. Helt/delvis oppgjør skal ikke utbetales til selger før sikrede selv eller dennes lokale advokat/eiendomsmegler har påsett at 
salgsobjektet eksisterer, at selger er hjemmelshaver og at det er uten heftelser. Dersom salgsobjektet er under oppføring, og 
det er avtalt at kjøper skal innbetale kjøpesummen forskuddsvis, plikter sikrede å påse at forskuddsbetalinger ikke overstiger 
salgsobjektets verdi på utbetalingstidspunktet. 
 
B) Sikredes plikter ved oppdrag om leieformidling 
 
1.1. Å kontrollere at vedkommende som leier ut er hjemmelshaver til eiendommen. Dersom vedkommende ikke er 
hjemmelshaver til eiendommen, plikter megler å kontrollere at vedkommende har tilstrekkelig fullmakt til å representere 
hjemmelshaver. 
1.2. Å kontrollere at leietager har rett til å fremleie dersom megler skal bistå ved avtale om fremleie. 
1.3. Å kontrollere om det foreligger leiebegrensninger ved eiendommen, f.eks. i sameiets vedtekter. 
1.4. Å kontrollere at leietager oppfyller de krav utleier har satt til leietager. 
1.5. Å informere utleier om mulighetene for depositum og hvilke begrensninger som ligger i slik sikkerhet. Dersom partene 
avtaler depositum, plikter megler å medvirke til at depositum etableres og at dette gjennomføres iht. gjeldende lovgivning. 
 
C) Sikredes plikter ved rene oppgjørsoppdrag 
Ved rene oppgjørsoppdrag skal sikrede følge sikkerhetsforskriftene ovenfor så langt de passer. 
 
D) Sikkerhetstiltak for bruk av datasystemer  
1.1. Sikrede plikter å utarbeide adgangs- og autorisasjonsregler for sine datasystemer. Sikrede plikter også å føre kontroll med 
at reglene blir fulgt og oppdatert. 
 
1.2. Systemer og data skal være beskyttet på en slik måte at kun medarbeidere med rettmessig adkomst har adgang, f.eks. 
med passord.  Hvor risikoen for brudd på adgangsautorisasjonen anses å være særlig høy skal brukeridentifikasjon og passord 
suppleres med magnetkort, kodebrikke eller tilsvarende sikkerhetsløsning. Passord og koder skal skiftes omgående hvis det er 
grunn til å anta at en ikke-autorisert person har fått kjennskap til disse. 
 
1.3. Sikrede plikter å sørge for sikkerhetskopiering og oppbevaring av data, slik at en til enhver tid kan gjenskape data, som 
måtte være slettet/mistet ved en brukerfeil, en fysisk feil eller i forbindelse med uhell, hærverk eller et forsikringstilfelle, hvor de 
databærende medier er blitt ødelagt eller forsvunnet. 
 
1.4. Brukere skal ha en entydig brukeridentifikasjon. Tildelte adgangsrettigheter skal kun anvendes personlig av brukeren. 
 
1.5. Det skal være en klar atskillelse (funksjonsatskillelse) mellom de som rekvirerer adgangsrettigheter til en bruker og de som 
oppretter brukerens rettigheter i systemene. 
 
1.6. Det skal, så vidt det er teknisk mulig, på ethvert system føres en automatisk logning av alle funksjoner i relasjon til data- og 
adgangssikkerheten. 
Loggen skal minimum inneholde: 
 Innlogging- / utloggingstidspunkter pr. bruker id. 
 Forsøk på uberettiget adgang til programmer og data 
Maskinelle logger skal ligge beskyttet, f.eks. i kryptert form utilgjengelig for den alminnelige bruker, og kun med 
adgangsmulighet for sikkerhetsadministratoren. 
 
E) Sikkerhetsforskrifter for personvern og nettsikkerhet 
1.1. Alle vesentlige IT programmer skal være beskyttet med personlig passord som systemet automatisk pålegger brukerne å 
endre minst hver 90 dag. 
 
1.2. Back-up filer av elektroniske data skal foretas minst en gang per døgn og oppbevares sikkert utenfor sikredes 
forretningssted, eventuelt at sikrede har system for at filer automatisk lagres parallelt hos ekstern leverandør. 
 
1.3. Sikrede skal ha rutiner for å hindre uautorisert bruk av datamaskiner eller dataprogrammer, herunder at IT-nettverket er 
beskyttet av brannmur og virusbeskyttelse med automatisk oppdatering. 
 
Følgene ved brudd på sikkerhetsforskriftene 
Ved overtredelse av sikkerhetsforskriftene, kan selskapet være helt eller delvis fri for ansvar, jfr. FAL § 4-8. 
 

 Frist for å melde skade  
Dersom Sikrede ikke har sendt kravet til selskapet innen 2 år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det, 
kan sikrede miste retten til erstatning. 
 
Melding av skade 
Skader meldes til:   Tryg Forsikring 
    Postboks 7070, 5020 Bergen 
    Telefon 04040, eiendomsmegleransvar@tryg.no 
 
Nemndbehandling 
Dersom Sikrede mener selskapet har gjort feil i erstatningsoppgjøret, kan sikrede kontakte: 
 
Tryg Forsikring   Finansklagenemnda 
Kvalitet Norge, 5020 Bergen  Postboks 53 Skøyen 
Telefon 04040, kvalitet@tryg.no    Telefon 23 13 19 60, firmapost@finkn.no  
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Forsikringsvilkår for ForsikringsFondet sin kollektive Ansvarsforsikring 
- vilkår BANGE880 (Erstatter forsikringsvilkår av 01.07.2015 ) 
   
GENERELLE BESTEMMELSER  
 
ForsikringsFondets kollektive Ansvarsforsikring omfatter følgende forsikringsdekninger: 
 Sikkerhetsstillelse, Formuesansvar- og Kriminalitetsforsikring 
 Kontoransvarsforsikring  
 Rettshjelpsforsikring  
 Forsikring for personvern og nettsikkerhet 
 
Hvem forsikringen omfatter 
Ansvarsforsikringen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i ForsikringsFondet. Oppgjørsselskap som selv er medlem i 
ForsikringsFondet er å anse som medforsikret i den utstrekning de utfører oppgjørsoppdrag for eiendomsmeglere som selv er 
medlem. 
Forsikringen dekker også direkte ansvar som ansatte pådrar seg hvis ansvaret etter § 2-1 i lov om skadeserstatning av 13. juni 
1969 kunne vært gjort gjeldende overfor arbeidsgiveren. 
 
Har sikrede et arbeidsgiveransvar, trer selskapet inn i sikredes rett til regress mot den ansatte hvis den ansatte forsettlig eller 
grovt uaktsomt har forvoldt skaden. 
 
Sikkerhetsforskrifter 
Sikkerhetsforskrifter som gjelder for den enkelte forsikringsdekning fremgår av forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene. 
 
Forsømmelse av opplysningsplikten 
Har sikrede forsømt sin opplysningsplikt om forhold som kan ha betydning for selskapets vurdering av risikoen, bortfaller eller 
nedsettes selskapets erstatningsplikt jfr. Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr.69 (FAL) §§ 4-1 og 4-2. 
 
Frist for å melde skade 
Dersom Sikrede ikke har sendt kravet til selskapet innen 2 år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det, 
kan sikrede miste retten til erstatning.  
 
Lovvalg  
Forsikringsavtalen er underlagt norsk rett. Tvister avgjøres av norsk domstol. 
 
Melding av skade 
Melding om skade skal uten ugrunnet opphold sendes til:  
 

Tryg Forsikring, Postboks 7070, 5020 Bergen,  
Telefon 04040, eiendomsmegleransvar@tryg.no 

 
Nemndbehandling  
Dersom sikrede mener selskapet har gjort feil i erstatningsoppgjøret, kan sikrede kontakte: 
 
Tryg Forsikring   Finansklagenemnda 
Kvalitet Norge                           Postboks 53 Skøyen 
5020 Bergen                             0212 Oslo 
Telefon 04040 Telefon 23 13 19 60 
kvalitet@tryg.no     firmapost@finkn.no  
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DEL A.   SIKKERHETSSTILLELSE OG FORMUESANSVARSFORSIKRING 
   
Forsikringsavtalen omfatter lovbestemt Sikkerhetsstillelse (Del A II) i samsvar med de regler som gjelder for 
eiendomsmeglerforetak, samt Formuesansvarsforsikring (Del A III), Kriminalitetsforsikring, Kontoransvarsforsikring, 
Rettshjelpsforsikring og Forsikring for personvern og nettsikkerhet (Del B).  
 
I. Generelle bestemmelser for sikkerhetsstillelse og Formuesansvarsforsikring for 
eiendomsmeglerforetak  
 
Formuesansvarsforsikringen er subsidiær i forhold til Sikkerhetsstillelsen og skal dekke selskapets krav mot sikrede for 
utbetalinger under Sikkerhetsstillelsen.  
Forsikringssummen reduseres automatisk med ethvert beløp som utbetales under Sikkerhetsstillelsen. Reduksjonen gjelder fra 
og med den dato kravet er kommet frem til sikrede, selskapet eller Finanstilsynet. 
 
Dersom sikrede taper sin tillatelse til å drive eiendomsmegling ved dom eller tillatelsen på annen måte. 
opphører, jfr. bestemmelsene i Lov om eiendomsmegling §§ 8-2 til 8-7, opphører forsikringen å gjelde fra det tidspunkt den 
avgjørelsen som betinger opphør trer i kraft. Sikkerhetsstillelsen vil i slike tilfeller bli sagt opp umiddelbart. Sikrede plikter i 
ovennevnte tilfeller å varsle selskapet straks avgjørelsen er kommet til sikredes kunnskap. 
 
II. Sikkerhetstillelse for eiendomsmeglerforetak  
 
I henhold til avtalen mellom ForsikringsFondet og selskapet, har selskapet stilt sikkerhet overfor Finanstilsynet i samsvar med 
de regler som gjelder for eiendomsmeglerforetak jfr. Lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73 og Forskrift om 
eiendomsmegling av 23. november 2007 nr. 1318.  
 
Selskapet har rett til full regress mot sikrede for ethvert utlegg under sikkerhetsstillelsen, herunder omkostninger, med mindre 
ansvaret er dekket av vilkårene for Formuesansvarsforsikring i punkt III nedenfor.  
 
Selskapets ansvar under sikkerhetstillelsen er begrenset til kr 15 000 000 per oppdrag per skadelidt. 
 
Ansvarsforsikringen omfatter ikke Sikkerhetsstillelse for foretak som eies av bank/annen finansinstitusjon og der morselskapet 
har stillet lovbestemt sikkerhetsstillelse.  
 
III. Formuesansvarsforsikring for eiendomsmeglerforetak 
 
1. Hvor forsikringen gjelder 
Forsikringen gjelder erstatningsansvar for formueskade på 
megleroppdrag som omfatter fast eiendom i Norge. Dersom 
det er særskilt avtalt, gjelder forsikringen også 
megleroppdrag som omfatter fast eiendom utenfor Norge, 
under forutsetning av at megleroppdraget omfattes av 
sikredes norske eiendomsmeglertillatelse. 
 
2. Hva forsikringen omfatter 
 
2.1. Ansvar selskapet svarer for 
Selskapet svarer for rettslig erstatningsansvar for 
formueskade som sikrede i egenskap av eiendomsmegler 
kan pådra seg overfor oppdragsgiver eller tredjemann, når 
erstatningskravet er fremsatt mot sikrede i forsikringstiden 
og pådratt ved utøvelse av eiendomsmegling eller ved 
annen virksomhet i samsvar med 
Eiendomsmeglingsforskriften § 5-1, første ledd. Med 
formueskade menes økonomiske tap som ikke er en følge 
av skade på personer eller ting. 
 
Ved endring av forsikringsdekning i forsikringstiden, vil 
endringen bare gjelde for skader der den 
ansvarsbetingende handling eller unnlatelse finner sted 
etter at endringen trådte i kraft. Dersom den 
ansvarsbetingende handling eller unnlatelse fant sted før 
endringen trådte i kraft, gjelder de vilkår som var avtalt på 
tidspunktet for den ansvarsbetingende handling eller 
unnlatelse. 
 
2.2. Når er et krav fremsatt 
Et erstatningskrav anses som fremsatt på det tidligste av 
følgende tidspunkter når meglerforetaket eller selskapet 
mottar; a) Skriftlig melding om tapet eller b) Krav om 
erstatning eller skriftlig melding fra sikrede eller skadelidte 
vedrørende omstendigheter som kan ventes å føre til at et 
erstatningskrav blir reist mot sikrede.  
Forsikringen dekker ikke formueskade som utspringer fra 
krav som er fremmet mot sikrede, og krav som er eller 
burde være, kjent for sikrede på tegningstidspunktet. Det 

samme gjelder for formueskade som bygger på faktiske 
omstendigheter som var eller burde vært kjent for sikrede 
på tegningstidspunktet, jfr. FAL § 4-2. For sikrede som 
tidligere ikke har dekket sitt ansvar i egenskap av 
eiendomsmegler gjennom forsikring, dekker denne 
Ansvarsforsikringen bare erstatningskrav som fremsettes i 
forsikringstiden og som er forårsaket den dag forsikringen 
ble tegnet eller senere. 
 
2.3. Ett eller flere forsikringstilfelle(r) 
Alle forsikringstilfeller som skyldes samme 
ansvarsutløsende forhold, handling eller unnlatelse, eller 
som har sin årsak i en sammenhengende kjede av 
hendelser, regnes som ett forsikringstilfelle og reguleres av 
vilkårene på det tidspunkt første krav anses som fremsatt. 
Har flere sikrede medvirket til skade, regnes også dette 
som ett forsikringstilfelle. 
 
2.4. Opphør av forsikret virksomhet  
Hvis sikrede nedlegger sin virksomhet, svarer selskapet for 
erstatningskrav som etter punkt 3.1. skal regnes som 
fremsatt mot eiendomsmeglerforetaket innen 60 måneder 
etter forsikringens opphør, forutsatt at sikrede hadde gyldig 
ansvarsforsikring i selskapet da virksomheten ble nedlagt 
og da den ansvarsbetingende handling eller unnlatelse fant 
sted. Skaden skal erstattes i henhold til de vilkår, inklusive 
forsikringssummer, som gjaldt på opphørstidspunktet. 
  
3. Forsikringssum og egenandel 
 
 3.1. Forsikringssum 
Den samlede forsikringssummen er totalt kr 45 000 000 per 
foretak per år for hvert eiendomsmeglerforetak som er 
medlem i Ansvarforsikringen. Forsikringssum per skadelidt 
per enkeltoppdrag er begrenset til kr 15 000 000. 
3.2. Egenandel 
Egenandel for Formuesansvarsforsikringen er kr 55 000. 
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4. Begrensninger som gjelder 
 
Hvis ikke annet er særskilt avtalt svarer selskapet ikke for: 
  
4.1. Ansvar for handlinger begått av selvstendige 
oppdragstakere 
 
4.2. Ansvar i henhold til kontrakt, det vil si: 
 Ansvar som utelukkende bygger på tilsagn, avtale, 

kontrakt eller garanti avgitt før eller etter skaden, og 
som går ut over hva som følger av alminnelig 
erstatningsrett 

 Ansvar sikrede endelig må bære fordi han har gitt 
avkall på sin rett til regress 

 Omkostninger ved å oppfylle kontraktsmessige 
forpliktelser enten disse omkostninger er knyttet til 
sikredes egen ytelse eller er en følge av at dette i 
henhold til kontrakt er blitt utført av en annen 

 
4.3. Ansvar som følge av feilaktig utbetaling av penger som 
den sikrede forvalter for en annen, med mindre disse 
pengene sto på klientkonto 
 
4.4. Ansvar overfor: 
 Sikredes eier(e) eller deres familie 
 Selskap tilhørende samme konsern som sikrede 
 Selskap hvor sikredes daglige leder eller 

styremedlemmer eller deres familier har bestemmende 
innflytelse eller minst 50 % eierinteresse. Som familie 
regnes ektefelle/registrert partner, sikredes og 
ektefelles/registrert partners foreldre, søsken og barn 
samt deres ektefeller/registrerte partnere. Samboere 
likestilles med ektefeller. Med samboer menes person 
med felles husholdning som lever i et 
ekteskapslignende forhold med sikrede og som ifølge 
Folkeregisteret har samme adresse 

 
4.5. Ansvar etter Lov om skadeserstatning av 13. juni 1969 
§ 3-2 (menerstatning), § 3-5 (erstatning (oppreisning) for 
skade av ikke-økonomisk art) og § 3-6 (erstatning for 
ærekrenkelse og krenking av privatlivets fred). Selskapet 
svarer heller ikke for sikredes ansvar for punitive damages, 
exemplary damages og/eller bøter. Ovennevnte unntak 
gjelder også tilsvarende reaksjoner som ilegges med 
hjemmel i utenlandsk rett 
 
4.6. Erstatningskrav med utspring i omstendigheter som var 
kjent for sikrede før inngåelse av forsikringsavtalen 
 
4.7. Erstatningskrav med utspring i sikredes ansvar for å 
tegne eller holde i kraft alminnelig tilgjengelige forsikringer  
 
4.8. Ansvar knyttet til prosjekter hvor sikrede har en 
selvstendig økonomisk interesse knyttet til realisering av 
prosjektet 
 
4.9. Ansvar for skade voldt etter at sikrede ikke lenger har 
tillatelse til å drive med eiendomsmegling 
 
4.10. Ansvar som følge av handlinger som kan henføres 
under Straffelovens kapittel 24, 25, 26 eller tilsvarende 
bestemmelser i straffeloven kapittel 40 
 

5. Sikredes plikter 
 
Er det overhengende fare for at et forsikringstilfelle vil 
inntreffe eller er et forsikringstilfelle inntruffet, skal sikrede 
gjøre det som med rimelighet kan ventes for å avverge eller 
begrense tapet. Må sikrede forstå at selskapet kan få et 
regresskrav mot tredjeperson, skal sikrede gjøre det som er 
nødvendig for å sikre kravet inntil selskapet selv kan ivareta 
sin tarv.  
Er forsikringstilfellet inntruffet skal sikrede uten ugrunnet 
opphold melde fra til selskapet. 
Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller direkte mot 
selskapet, plikter sikrede for egen regning å:  
 Gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er 

tilgjengelige for sikrede og som selskapet trenger for å 
vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen 

 Utføre de undersøkelser og utredninger selskapet 
finner nødvendig og å møte under forhandlinger og 
rettergang 

 
Uten selskapets samtykke må ikke sikrede innrømme 
erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav. Sikredes 
innrømmelser overfor skadelidte binder ikke selskapet. 
  
6. Selskapets plikter 
 
Når erstatningskrav som dekkes av forsikringen overstiger 
den avtalte egenandel, påtar selskapet seg å: 
 Utrede om erstatningsansvar foreligger 
 Forhandle med skadelidte/kravstiller 
 Betale de nødvendige omkostninger for avgjørelse av 

erstatningsspørsmålet, selv om forsikringssummen 
derved overskrides. Hvis erstatningsansvaret dels 
dekkes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles 
omkostningene etter partenes økonomiske interesse i 
saken. Det samme gjelder dersom erstatningsansvaret 
overstiger forsikringssummen. Er selskapet villig til å 
forlike saken eller stille forsikringssummen til 
disposisjon, svares det ikke for omkostninger eller 
renter som senere påløper. Sikredes utgifter til egen 
advokat/rettshjelper eller sakkyndig dekkes kun i den 
utstrekning dette på forhånd er avtalt med selskapet 

 Betale den erstatning som overstiger egenandelen 
 

Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til 
skadelidte/kravstiller. Fremsettes krav om erstatning direkte 
mot selskapet, skal selskapet varsle sikrede uten ugrunnet 
opphold og holde sikrede underrettet om den videre 
behandling av kravet. Selskapets innrømmelser overfor 
skadelidte binder ikke sikrede. 
  
7. Regress 
 
Kan sikrede forlange at tredjemann erstatter tapet, trer 
selskapet inn ved utbetaling av erstatning i sikredes rett mot 
tredjemann. 
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DEL B. – KRIMINALITETSFORSIKRING, KONTORANSVARSFORSIKRING, RETTSHJELPSFORSIKRING, 
OG FORSIKRING FOR PERSONVERN OG NETTSIKKERHET 
 
 
KRIMINALITETSFORSIKRING 
 
1. Hvor forsikringen gjelder 
Forsikringen gjelder direkte økonomisk formuestap som 
påføres sikrede i Norden, jfr. punkt 2. 
  
2. Hva forsikringen omfatter 
Selskapet erstatter direkte økonomisk tap som oppstår som 
følge av at ansatt eller vikar har gjort seg skyldig i følgende 
straffbare handling overfor bedriften/firmaet: 
 Underslag 
 Tyveri 
 Bedrageri 
 Utroskap 
 Dokumentfalsk 
 
Forsikringen dekker direkte økonomisk tap som sikredes 
kunder påføres ved at sikredes ansatte begår en eller flere 
av handlingene nevnt ovenfor. Forsikringen dekker også 
direkte økonomisk tap som sikrede påføres av ikke-ansatte 
personer, med unntak for: 
 Tap som følge av tyveri av ikke-ansatt 
 Tap som sikredes kunder påføres av ikke-ansatt er 

ikke dekket, selv om tap påført sikredes kunder er 
omfattet 

 
Med direkte økonomisk tap menes det kronebeløp eller 
verdien av den gjenstand eller interesse som er frarøvet 
sikrede. 
Dette i henhold til Straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10. 
Dersom straffeansvar ikke kan gjøres gjeldende mot en 
eller flere av sikredes ansatte på grunn av at det 
strafferettslige beviskravet ikke er oppfylt, omfatter 
forsikringen likevel tapet dersom sikrede kan 
sannsynliggjøre at dette er forårsaket ved en straffbar 
handling som nevnt ovenfor. 
 
Forsikringen omfatter tap som konstateres i forsikringstiden 
eller senest 12 måneder etter at forsikringsavtalen har 
opphørt, forutsatt at tapet er en følge av handling eller 
unnlatelse som er foretatt i forsikringstiden. Tapet anses 
konstatert på det tidspunkt sikrede oppdaget eller burde ha 
oppdaget, den straffbare handling eller unnlatelse. 
Selskapet holder sikrede skadesløs for tap som skyldes 
manglende forsikringsdekning som følge av at forsikringen 
er overtatt fra annet selskap. 
  
3. Forsikringssum og egenandel 
 
3.1. Forsikringssum 
Forsikringssum per skadetilfelle per enkeltoppdrag er 
begrenset til kr 15 000 000. 
 
3.2. Ett eller flere forsikringstilfeller 
Uavhengig av om tapet er forårsaket av en person alene 
eller ved samarbeid av flere, regnes dette som et 
forsikringstilfelle. Dette gjelder selv om det foreligger flere 
straffbare forhold og selv om handlingen eller unnlatelsen er 
foretatt i et tidsrom som strekker seg over flere 
forsikringsperioder. 
 
3.3. Egenandel 
Egenandel for Kriminalitetsforsikringen er kr 55 000. 
  
4. Begrensninger som gjelder 
Hvis ikke annet er avtalt, svarer selskapet ikke for: 
 Indirekte økonomisk tap eller følgetap, herunder tapt 

fortjeneste 
 Tap som skyldes handling eller unnlatelse som har 

tjent til å dekke tap som skyldes straffbare handlinger 

eller unnlatelse foretatt før forsikringstidens 
begynnelse 

 Tap som sikrede er påført ved handling eller 
unnlatelse utført av eller i samarbeid med: 
 
- Nåværende eller tidligere medeier, daglig leder eller 
styremedlem av sikredes virksomhet, eller medlem av 
slik medinnehavers eller daglig leders familie 
- Medlem av sikredes familie 
Som familie regnes ektefelle/registrert partner, 
sikredes og ektefelles/registrert partners foreldre, 
søsken og barn samt deres ektefeller/registrerte 
partnere. Samboere likestilles med ektefeller. Med 
samboer menes person med felles husholdning som 
lever i et ekteskapslignende forhold med sikrede og 
som ifølge Folkeregisteret har samme adresse 
  

5. Identifikasjon med sikrede 
Rett til erstatning faller bort dersom forsømmelsen er gjort 
av personer som utfører arbeid av ledende art og av andre 
som har en særlig selvstendig stilling innen virksomheten, 
jfr. FAL § 4-11, siste ledd. 
  
6. Sikredes plikter 
Er det overhengende fare for at et forsikringstilfelle vil 
inntreffe eller er et forsikringstilfelle inntruffet, skal sikrede 
gjøre det som med rimelighet kan ventes for å avverge eller 
begrense tapet. Må sikrede forstå at selskapet kan få et 
regresskrav mot tredjeperson, skal sikrede gjøre det som er 
nødvendig for å sikre kravet inntil selskapet selv kan ivareta 
sin tarv.  
Er forsikringstilfellet inntruffet skal sikrede uten ugrunnet 
opphold melde fra til selskapet: 
 Gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er 

tilgjengelige for sikrede og som selskapet trenger for å 
vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen 

 Anmelde forholdet til politiet  
 Utføre de undersøkelser og utredninger selskapet 

finner nødvendig og å møte under forhandlinger og 
rettergang 

 
7. Selskapets plikter 
Når det er klarlagt at et forsikringstilfelle er inntrådt, skal 
selskapet uten ugrunnet opphold utbetale den del av 
forsikringssummen som overstiger egenandelen til dekning 
av det dokumenterte tap. Så lenge det offentliges 
behandling av en straffesak ikke er avsluttet, kan ikke 
erstatningen kreves utbetalt, jfr. FAL § 8-2. 
   
8. Medforsikring 
 
Når noen er medforsikret i henhold disse vilkår eller annen 
bestemmelse i forsikringsavtalen, gjelder følgende: 
 
8.1. Innsigelser 
Selskapets innsigelser overfor sikrede kan også gjøres 
gjeldende overfor den medforsikrede. 
 
8.2. Endring/opphør av avtale 
Forsikringsavtalen kan endres, sies opp, flyttes til annet 
selskap eller falle bort uten varsel til den medforsikrede. 
 
8.3. Oppgjør/erstatning 
Selskapet kan med bindende virkning for medforsikrede 
forhandle med sikrede om forsikringsoppgjøret eller 
utbetale erstatning til sikrede. 
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KONTORANSVARSFORSIKRING  
- Rettslig erstatningsansvar som leietaker eller bruker av kontorlokale  
- For denne forsikringsdekningen gjelder selskapets til enhver tid gjeldende vilkår for Kontoransvarsforsikring  
 
1. Hva forsikringen omfatter og hvor den gjelder 
 
Forsikringen omfatter sikredes erstatningsansvar for 
økonomisk tap som skyldes ting- eller personskader som 
konstateres av sikrede eller skadelidte i forsikringstiden og 
som sikrede har pådratt seg i egenskap av leietaker eller 
bruker av kontorlokale i Norden. 
 
Med personskade menes skade, død eller sykdom påført 
en annen person. 
Med tingskade menes tap av eller fysisk skade påført en 
annens løsøre (herunder dyr) eller fast eiendom. 
 
Forsikringen omfatter også sikredes erstatningsansvar for 
formueskade som er en følge av dekningsmessig ting- eller 
personskade. Skaden blir dekket etter gjeldende vilkår på 
det tidspunkt skaden konstateres. 
 
Alle skader som skyldes samme ansvarsutløsende forhold, 
handling eller unnlatelse, eller som har sin årsak i en 
sammenhengende kjede av hendelser, regnes som ett 
skadetilfelle og reguleres av vilkårene på det tidspunkt da 
første skade konstateres. Har flere sikrede medvirket til en 
skade, regnes også dette som ett skadetilfelle. 
  
2. Forsikringssum og egenandel 
 
 2.1.  Forsikringssum 
Forsikringssum per skadetilfelle er begrenset til  
kr 15 000 000. 
 
Forsinkelsesrente jfr. lov av 17. desember 1976, dekkes for 
den del av kravet som overskrider egenandelen, selv om 
forsikringssummen dermed overskrides. Selskapets 
maksimale ansvar for alle skadetilfeller som etter punkt 1 
skal anses konstatert i ett og samme forsikringsår, er 
begrenset til det dobbelte av forsikringssummen. 
 
2.2. Egenandel 
Egenandel for Kontoransvarsforsikringen er kr 15 000. 
  
3. Begrensninger 
 
3.1. Selskapet svarer ikke for: 
 Ansvar for personskade som rammer noen som er 

eller har vært ansatt hos sikrede, når skaden er 
forårsaket i arbeidsforholdet 

 Erstatningsansvar for skade på ting (herunder fast 
eiendom) som tilhører en annen, men hvor sikrede 
eller noen på sikredes vegne har mottatt tingen for: 
- Salg, utleie, fremvisning, demonstrasjon eller 
- Bruk, leie, leasing, lån, flytting eller oppbevaring 

 
Unntakene og begrensningene ovenfor gjelder selv om 
skade først konstateres etter at tingen er tilbakelevert. 
 
3.2. Ansvar for skade voldt ved forurensning med mindre 
årsaken er plutselig og uforutsett 
Med forurensning menes: 
 Tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann 

eller i grunnen 
 Støy og rystelser 
 Lys og annen stråling 
 Påvirkning av temperaturen, som er eller kan være, til 

skade eller ulempe for miljøet, jfr. Forurensningslovens 
§ 6. 

 
3.3. Ansvar overfor: 
 Sikredes eier(e) eller deres familie. Med eier menes 

fysisk eller juridisk person som har bestemmende 
innflytelse eller minst 50 % eierinteresser 

 Selskap tilhørende samme konsern som sikrede 
 Selskap hvor sikredes daglige leder eller 

styremedlemmer eller deres familier har bestemmende 
innflytelse eller minst 50 % eierinteresse.  
- Som familie regnes ektefelle/registrert partner, 
sikredes og ektefelles/registrert partners foreldre, 
søsken og barn samt deres ektefeller/registrerte 
partnere. Samboere likestilles med ektefeller. Med 
samboer menes person med felles husholdning som 
lever i et ekteskapslignende forhold med sikrede og 
som ifølge Folkeregisteret har samme adresse 

 
3.4. Ansvar i henhold til kontrakt 

Det vil si: 
 Ansvar som utelukkende bygger på tilsagn, avtale, 

kontrakt eller garanti avgitt før eller etter skaden og 
som går ut over hva som følger av alminnelig 
erstatningsrett. Begrensningen gjelder ikke ved ansvar 
som er regulert av standardkontrakt og som er 
utarbeidet i fellesskap av partenes 
bransjeorganisasjoner 

 Ansvar sikrede endelig må bære fordi han har gitt 
avkall på sin rett til regress 

 
3.5. Ansvar etter lov om skadeserstatning av 13. juni 1969  
§§ 3-5 og 3-6 (tort og svie) eller for bøter og lignende, 
herunder Punitive Damages og Exemplary Damages. 
 
3.6. Ansvar overfor medeier for skade på ting som eies i 
fellesskap.  
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RETTSHJELPSFORSIKRING  
- For denne forsikringsdekningen gjelder selskapets til enhver tid gjeldende vilkår for Rettshjelpsforsikring  
 
 
1. Hva forsikringen omfatter 
 
1.1. Nødvendige og rimelige utgifter til: 
 Advokat 
 Retten 
 Sakkyndige som på forhånd er godkjent av selskapet 

og vitner ved hovedforhandling og bevisopptak, når 
sikrede er part i tvist med   oppdragsgiver i egenskap 
av forsikret virksomhet 

 
Med tvist forstås at et krav er fremsatt og bestridt, helt eller 
delvis, muntlig eller skriftlig. Vedvarende taushet vil kunne 
anses som tvist. En sak som består av flere individuelle 
tvistegrunnlag og som kan fremmes i samme sak for 
domstolen, regnes som en tvist. 
 
Forsikringen dekker utgifter som pådras etter at stevning er 
tatt ut. Rettsgebyr i ankeinstans dekkes ikke.  
 
Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler  
(jfr. Domstolloven § 1) og ha oppstått mens forsikringen var 
i kraft. 
  
2. Begrensninger 
 
Selskapet svarer ikke for utgifter ved:  
 Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor 

fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak 
som gjelder konkurs eller akkordforhandling dersom 
sikrede er konkurs eller akkordskyldner 

 Straffesak, ærekrenkelsessak og erstatningskrav i 
slike saker når sikrede eller noen innen den sikredes 
virksomhets ledelse er mistenkt, siktet eller saksøkt 

 Tvist som har sin årsak i en bevisst ulovlig handling fra 
sikredes side 

 Tvistegrunnlag som forelå ved forsikringens 
ikrafttreden  

 
3. Forsikringssum og egenandel 
 
 3.1. Forsikringssum 
Forsikringssum per skadetilfelle er begrenset til kr 500 000. 
  
Begrensningen gjelder selv om det er flere parter på 
samme side. Dette gjelder også om partene har 
rettshjelpsforsikring i forskjellige selskap, eller om den/de 
sikrede har rettshjelpdekning under flere forsikringer i ett 

eller flere selskap. Selskapets ansvar er under enhver 
omstendighet begrenset til den antatt økonomiske verdi av 
sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er 
godkjent av selskapet på forhånd. 
 
3.2. Egenandel 
Egenandel for Rettshjelpsforsikringen er kr 15 000 samt 15 
% av resterende erstatningsbeløp. 
 
4. Skadeoppgjør  
 
4.1. Advokatvalg 
Sikrede velger selv en advokat som etter sakens art og 
sikredes kontorsted passer for oppdraget.  
 
4.2. Saksomkostninger 
Idømte saksomkostninger dekkes ikke. Tilkjente 
saksomkostninger går til fradrag. Likevel dekkes slike 
saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten 
ikke er søkegod. Inngås forlik etter at sikrede ved dom har 
blitt tilkjent saksomkostninger, må sikrede på forhånd ha 
godkjennelse fra selskapet hvis det skal avtales at hver av 
partene skal bære egne omkostninger. Uten slik 
godkjennelse fra selskapet, går tilkjente saksomkostninger i 
dommen til fratrekk i erstatningen. 
 
4.3. Utgiftsbegrensning 
Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig 
og bærer selv omkostninger forårsaket uten rimelig grunn. 
Er det flere parter på samme side med likeartede 
interesser, kan selskapet kreve at disse benytter samme 
juridiske og tekniske bistand. 
 
4.4. Rimelige og nødvendige utgifter og dokumentasjon 
Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av 
de utgifter som kreves dekket under forsikringen. Sikrede 
skal informere selskapet om hvilke utgifter som er påløpt 
under eventuell behandling i særdomstol. Ved krav om 
oppgjør, har selskapet den samme rett som sikrede til å få 
dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt salær. 
Før endelig oppgjør foretas kan selskapet kreve 
dokumentasjon for at egenandelen er 
betalt. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges 
Den Norske Advokatforening. 
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FORSIKRING FOR PERSONVERN OG NETTSIKKERHET 
- For denne forsikringsdekningen gjelder selskapets til enhver tid gjeldende vilkår for Forsikring for personvern og nettsikkerhet  
 
 
1. Hva forsikringen omfatter 
 
Forsikringen omfatter rimelige og nødvendige utgifter 
sikrede påføres som følge av krenking av personvern, 
sikkerhetsfeil eller systemfeil som inntreffer i 
forsikringstiden. Med krenking av personvern menes 
uautorisert utlevering av eller uautorisert tilgang til, 
opplysninger om fysiske eller juridiske personer som ikke er 
offentlig tilgjengelig og som sikrede oppbevarer og er 
ansvarlig for, enten som databehandler eller dataansvarlig i 
henhold til LOV-2000-04-14-31 om behandling av 
personopplysninger. 
 
Med sikkerhetsfeil menes feil i sikredes datasystemer som 
fører til: 
 Inntrengning, uautorisert tilgang, uautorisert bruk, 

tjenesteangrep eller tilgangshindring 
 Mottak/overføring av programvare eller virus som 

ødelegger eller skader data lagret i sikredes 
datasystem 

 
I tillegg anses som sikkerhetsfeil, feil og inntrengninger som 
følge av tyveri: 
 Fra sikredes lokaler 
 Fra sikredes datasystem 
 Av passord fra ledelse eller ansatte 
 Av kode for nettverkstilgang 
 
Med systemfeil menes feil som påvirker drift, vedlikehold 
eller oppgradering av sikredes datasystemer, forårsaket av 
sikredes uaktsomhet. Med sikredes datasystemer menes 
enhver maskinvare, programvare eller komponent som er 
koblet sammen i et nettverk og som er tilgjengelig internt 
eller eksternt, eller som er koblet sammen via datalagring 
eller andre eksterne enheter som eies, driftes, kontrolleres 
eller leases av sikrede. 
  
2. Forsikringssum og egenandel 
 
2.1. Forsikringssum 
Forsikringssum per skadetilfelle er begrenset til kr 500 000.  
 
2.2. Egenandel 
Egenandel for Forsikringen for personvern og nettsikkerhet 
er kr 15 000. 
 
3. Hvilke utgifter som dekkes 
 
 3.1. Nødhjelp 
Rimelige og nødvendige utgifter til juridiske tjenester, IT-
tjenester og beskyttelse av omdømme de første 72 timer fra 
sikredes første varsel til selskapet i forbindelse med faktisk 
eller mistenkt krenking av personvern, sikkerhetsfeil eller 
systemfeil. 
 
3.2. Juridiske tjenester 
Rimelige og nødvendige utgifter til rådgivning, varsling og 
korrespondanse med relevante tilsynsmyndigheter og 
Datasubjekter samt rådgivning til sikrede når det gjelder å 
svare på spørsmål fra datasubjekter. Med datasubjekter 

menes enhver fysisk eller juridisk person som sikrede har 
innsamlet eller behandlet informasjon om. 
 
3.3. Beskyttelse av omdømme 
Rimelige og nødvendige utgifter til rådgivning og støtte fra 
relevant konsulent eller uavhengig rådgiver i forbindelse 
med begrensning og hindring av skade på omdømme 
dersom krenkelsen av personopplysninger, sikkerhetsfeilen 
eller systemfeilen har en bredere nyhetsverdi. Det er en 
forutsetning at utgiftene etter dette punktet er påført etter at 
selskapet er varslet. 
 
3.4. Gjenoppretting av data 
Følgende rimelige og nødvendige utgifter til gjenoppretting 
av data i forbindelse med sikkerhetsfeil eller systemfeil: 
 Undersøkelse av om data som sikredes selskap 

innehar kan eller ikke kan gjenopprettes 
 Gjenoppretting av data som sikrede selskap innehar 

når slike data ikke er maskinlesbare eller er skadet 
 Innlasting og tilpasning av ny lisensiert programvare 

som ble brukt av sikredes selskap da sikkerhetsfeilen 
eller systemfeilen oppstod, når den lisensiert 
programvaren ikke er maskinlesbar 

 
Det er en forutsetning at utgiftene er forhåndsgodkjent av 
selskapet. 
 
3.5. Varslingskostander 
Rimelige og nødvendige utgifter i forbindelse med 
granskning, informasjonsinnsamling, forberedelse for og 
varsling av datasubjekter og/eller enhver relevant 
tilsynsmyndighet av en faktisk eller mistenkt krenkelse av 
opplysninger. Det er en forutsetning at utgiftene er 
forhåndsgodkjent av 
selskapet. 
  
4. Begrensninger som gjelder: 
 
Forsikringen omfatter ikke: 
 Feil i infrastruktur som ikke er sikredes datasystem, 

uansett om den er under sikredes kontroll eller ikke, 
herunder strømbrudd, overspenning og 
spenningsreduksjon 

 Feil med telefonledninger, dataoverføringsledninger, 
satellitter eller annen infrastruktur for 
telekommunikasjon eller nettverk som ikke kontrolleres 
av sikrede eller en ekstern tjenesteleverandør 

 Satellittfeil 
 Utbedring, forbedring eller korrigering av svakheter 

eller defekter i sikredes datasystem, prosesser, 
maskinvare eller programvare i drift eller 
viruskontroller som eksisterte før sikkerhetsfeilen eller 
systemfeilen, uavhengig av om denne sikkerhetsfeilen 
eller systemfeilen kan tilskrives en slik svakhet eller 
defekt 

 Krav som stammer fra opplysninger som forsettlig er 
samlet inn eller oppbevart av sikrede i strid med 
gjeldende lovgivning  
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Utdrag fra panteloven LOV-1980-02-08-2 

§ 1-4. Angivelse av pantekravet. 
(1) En panterett får bare rettsvern når det er fastsatt et bestemt beløp eller et høyeste 
beløp for pantekravet, hvis ikke annet følger av denne lov. Dette er likevel ikke til hinder 
for rettsvern for tilleggskrav som nevnt i § 1-5. 

(2) Beløpet skal være angitt i norske penger eller i utenlandske penger som til vanlig har 
børskurs i Norge. 

0 Endret ved lover 16 juni 1989 nr. 52, 26 juni 1992 nr. 86. 
�Del paragraf 
§ 1-5.Panterett for tilleggskrav. 
Når ikke annet følger av stiftelsesgrunnlaget for panteretten, omfatter panteretten også 
følgende tilleggskrav: 

a) omkostninger ved inndrivelse av pantekravet, 
b) renter som er opptjent senere enn to år før en panthaver begjærer tvangsdekning, 

forutsatt at dekning gjennomføres, eller senere enn to år før det åpnes 
gjeldsforhandling etter konkursloven eller gjeldsordningsloven, eller konkurs hos 
eieren. 

c) grunnbyrdeytelse som er forfalt senere enn to år før tidspunkt som angitt under 
bokstav b, 

d) premie for brannforsikring og annen vanlig tingsskadeforsikring for senere enn ett år 
før det tidspunkt som er angitt under bokstav b, når panthaveren har betalt premien 
for eieren, og 

e) nødvendige utgifter til bevaring av og tilsyn med pantet, når panthaver har dekket 
slike utgifter under en konkurs etter avtale med bostyreren. 

Panteretten etter første ledd bokstav b for renter opptjent senere enn to år før det er 
åpnet gjeldsforhandling etter gjeldsordningsloven hos eieren består inntil to år etter at 
gjeldsordningsperioden er utløpt. Dersom panthaver begjærer tvangsdekning i 
gjeldsordningsperioden, eller etter opphevelse av en gjeldsordning, omfatter panteretten 
både renter opptjent senere enn to år før det ble åpnet gjeldsforhandling, og renter 
opptjent senere enn to år før begjæringen om tvangsdekning, forutsatt at dekning 
gjennomføres. 

 

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom. 
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har 
vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet 
gjelder. 

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige 
eiendomsavgifter: 

a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall, 
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b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd 
c) årsavgift for vann og kloakk etter lov av 31. mai 1974 nr. 171 om kommunale vass- 

og kloakkavgifter. 
(3) I eierseksjoner har sameierne panterett etter panterett som nevnt i første og annet 
ledd, men foran alle andre heftelser, for krav på dekning av deres forpliktelser overfor 
sameiet, i samsvar med eierseksjonsloven § 25 første ledd. 

(4) Panterett etter første til tredje ledd har rettsvern uten tinglysing og kan ikke tinglyses. 
Bestemmelsen i § 1-4 gjelder ikke. For andre lovbestemte panterettigheter i fast eiendom 
gjelder de samme regler om rettsvern og tinglysing som for rettsstiftelser i fast eiendom 
ellers. 
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Utdrag fra lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 
 
§ 7-13.Formuesgoder hos saksøkte som påstås eiet av en tredjeperson 
Utlegg kan tas i ikke-realregistrert løsøre og verdipapirer som er i saksøktes besittelse, 
dersom det ikke sannsynliggjøres at en annen er eier. Det samme gjelder realregistrerte 
formuesgoder, finansielle instrumenter registrert i et verdipapirregister, aksjer og 
adkomstdokumenter til leierett eller borett til husrom som saksøkte er registrert eller 
meldt som eier av. 

Er ikke-realregistrert løsøre eller verdipapirer i sambesittelse mellom saksøkte og en eller 
flere andre, kan utlegg tas i hele formuesgodet dersom det ikke sannsynliggjøres at en 
annen helt eller delvis er eier. 

Dersom saksøkte er gift eller lever i et ekteskapslignende forhold som har vart i minst to 
år, eller hvor samboeren har, har hatt eller venter barn med saksøkte, kan utlegg tas i en 
ideell halvdel av felles bolig ervervet under samlivet, hvis ikke et annet eierforhold blir 
sannsynliggjort. At bare den ene part er registrert eller meldt som eier, er ikke i seg selv 
tilstrekkelig til å sannsynliggjøre partens enerett. 

 

 
§ 7-14.Formuesgoder hos en tredjeperson 
Utlegg kan tas i ikke-realregistrert løsøre og verdipapirer som er i en tredjepersons 
besittelse, dersom det er sannsynlig at saksøkte er eier. Det samme gjelder 
realregistrerte formuesgoder, finansielle instrumenter registrert i et verdipapirregister, 
aksjer og adkomstdokumenter til leierett eller borett til husrom som en tredjeperson er 
registrert eller meldt som eier av. 

 

	  



INFORMASJON OM KURS LEGGES FORTLØPENDE UT PÅ WWW.NEF.NO 

PÅMELDING
På www.nef.no eller ved firmapost@nef.no

YTTERLIGERE INFORMASJON
Kontakt sekretariatet i NEF på 22 54 20 80 eller ved kursanvarlige:
Mette Hagtvedt: e-post: mette@nef.no
Margrethe Røse Solli: e-post: margrethe@nef.no

FOR DE BESTE MEGLERNE...
... ER KUN DEN BESTE ETTERUTDANNING GOD NOK!

DET ER FLERE GODE GRUNNER FOR Å TA ETTERUTDANNING GJENNOM NEF:
•   NEF har mer enn 80 års erfaring med utdanning av og etterutdanning for eiendomsmeglere og øvrige ansatte i bransjen
• NEF utvikler kurs for alle målgrupper innen eiendomsmeglingsbransjen
• NEFs kursprogram er under kontinuerlig evaluering og utvikling
• NEF har landets bredeste kursporteføjle innen eiendomsmeglingsjus
• NEF holder kurs over hele landet
• Deltagelse på NEF-kurs inspirerer,  motiverer og bidrar til nettverksbygging
• På NEF-kurs har vi diskusjoner på et høyt faglig nivå
• Økt kompetanse gir økt trygghet og større trivsel på arbeidsplassen
• Det er nær sammenheng mellom kompetanse og lønnsomhet
• NEF engasjerer landets beste foredragsholdere på alle felt
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www.nef.no

– På kurssiden er NEF overlegne 
– vi prioriterer å delta på NEF-kurs.

CHRISTIAN HAATUFT
 - eiendomsmegler MNEF, Eiendomsmegler 1 Geilo

«- For å kunne yte maksimal service og gjøre et godt meglerhåndverk, er det 
helt avgjørende å ha høy faglig kunnskap. En meglers hverdag er og kommer til 
å være krevende. Våre kunder forventer at vi har den beste kompetansen. NEF 
er i en særklasse når det gjelder å tilby relevante og meget gode kurs. Dette er 
helt avgjør ende for meg som megler for å holde et høyt faglig nivå.» 

TERJE TINHOLT
 - partner/megler MNEF Nordvik & Partners


