Arbeidsgruppe elektronisk tinglysing

Referat fra møte 20.05.09
Møtested: Justisdepartementet, Akersgt 42, Oslo
Varighet: kl. 10 - 12.30
Tilstede:
Arbeidsgruppens medlemmer:
Erik Røsæg, leder (ER)
Jan-Erik Nielsen (JEN)
Kristin Bjerkestrand Eid (KBE)
Tore Fjørtoft (TF)
Torjus Moe (TM)
I tillegg:
Bente Kraugerud (BK) - referent
Møtet var det første møtet i arbeidsgruppen. Deltakerne presenterte seg selv og sin bakgrunn, og BK
ga en kort redegjørelse for mandatets bakgrunn og innhold.
Arbeidsgruppen gikk igjennom og diskuterte noen sentrale problemstillinger og utfordringer for
arbeidet, på bakgrunn av lysark utarbeidet av ER, bl.a
- formål
- ulike former for elektronifisering
- lovtekniske utfordringer og problemer
- problemstillinger knyttet til signatur
- internasjonale forhold og lovvalgsspørsmål
- forhold til og føringer av papirfunksjoner i dagens ordning
Arbeidsgruppen diskuterte arbeidsform, milepæler og praktisk gjennomføring av arbeidet
- ER vil i all hovedsak stå for utarbeidelse av tekster
- Konsensus om at mest effektivt at arbeidsgruppen diskuterer problemstillinger på
bakgrunn av utarbeidede tekster
- Foreløpig legges det opp til et møte til før sommeren, og deretter noen møter i løpet av
høsten. Det lages korte referater fra møtene.
- Kilder, lenker mv som arbeidsgruppen benytter legges ut på
http://folk.uio.no/erikro/WWW/etinglysing/index.html
Besøk, kontakt med andre aktører mv
- mandatet legger opp til at arbeidsgruppen fritt kan diskutere problemstillinger med andre
aktører
- det legges opp til at en besøker Statens Kartverk
- i tillegg kan det være ønskelig å besøke Brønnøysundregistrene og Tinglysingsretten i
Hobro i Danmark (obligatorisk elektronisk tinglysing i fast eiendom innføres medio
september 2009)
- det er i tillegg ønskelig at arbeidsgruppen får tilgang til grunnboksinformasjonen via
Norsk eiendomsinformasjon as
Neste møte: 8. juni kl 10 – 12, i møterom i 8. etasje, Høyblokka, Akersgt. 42.
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Subject: Møte mandag AVLYST
From: Erik Røsæg <erik.rosag@jus.uio.no>
Date: Thu, 04 Jun 2009 07:50:05 +0200
To: tore.fjortoft@jd.dep.no, kristin.bjerkestrandeid-eid@statkart.no, Torjus.Moe@fnh.no,
j.nielsen@haavind.no, bente.kraugerud@jd.dep.no
Da det har tatt mer tid enn jeg håpet å få inn materiale om fremmed rett
tror jeg det er best å avlyse møtet mandag f.k. i arbeidsgruppen om
e-tinglysing vedrørende fast eiendom. Vi kommer sterkere tilbake over
sommeren.
Mvh
Erik
-++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Professor Erik Røsæg
Nordisk institutt for sjørett
Universitetet i Oslo
Pb 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo, Norway
Besøksadresse:
Rom 403, St Olavs gt 23 (inngang fra Pilestredet)
http://www.1881.no/Map/?Query=st+olavsgt+23+oslo
Tel: (+47) 2285 9752 - (+47) 4800 2979
Faks: (+47) 9476 0189
<mailto:erik.rosag@jus.uio.no>
http://folk.uio.no/erikro/index.html
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