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40 meter

2010

Estimert ut fra 50% av lån i PM signeres med BankID, 
eksl. Postbanken og BMB 

Postgirobygget
110 m = 5300 kg 

papir

62 meter

2011
6 meter

2009
110 meter

2012 

*Kilder: 
ask.com
Gale Book of Averages
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Vi har startet automatisering av 
boliglånsprosessen

• e-signatur Boliglån tatt i bruk høsten 2009
– Intern pilot blant ansatte fra mai

• Automatisk sletting av ledige sikkerheter tatt i bruk i mai 
2009

• Målet er en helautomatisert kredittprosess
– Mulig å ta opp lån uten å være i kontakt med noen i banken
– Første trinn er refinansieringer i personmarkedet
– Planer for finansiering ved kjøp av bolig og for bedriftsmarkedet
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60 ansatte har 
signert siden juni

E-signering 
lansert til 
eksterne kunder 
6. oktober

Ca 500 eksterne 
kunder har 
signert, det 
fungerer bra
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Kunden vil signere elektroniske 
dokumenter med Bank-ID

Signering med BankID

Avtaler til signering

Varsel SMS, e-post og 
sikker postkasse

Gjenfinning i e-arkiv
E-utbetaling

Dokumenter klare

Telefon

Nettbank

Bankkontor

@

Kunde som 
ønsker lån

E-tinglysing

Rådgivning

2

1

2

1

http://intranett.dnbnor.no/intranett/pages/phoneframe.aspx?lng=nb-NO&bankValue=dnbnorasa
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Kunden får SMS og melding med 
link i Postkassen



11. november 20097

I Postkassen gis instruksjoner og 
link til Avtaler til signering
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Dokumentene signeres med 
BankID
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DnB NOR e-tinglyser alle 
pantedokumenter for 
personmarkedet samt deler av 
bedriftsmarkedet til Kartverket

• Vi sender pantedokumenter til Statens Kartverk via e-
tinglysing for 
– Fast eiendom
– Borettslag
– Person- og deler av bedriftsmarkedet

• Bedre forutsigbarhet og raskere respons ved feil

• Vi har delvis automatisert kredittprosessen for boliglån
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Vi deltok i pilotprosjektet med 
Norsk Eiendomsinformasjon i 2007

• Pilotprosjektet ble initiert i 2006, med pilotdrift fra mars 
2007
– DnB NOR var eneste deltakende bank

• IT-utvikling hos Norsk Eiendomsinformasjon og DnB NOR
– Begge parter opplevde uforutsedde utfordringer, men holdt 

tidsplanen
– Mange utfordringer av engangskarakter
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Det har skjedd en gradvis økning 
av saker

• Uproblematisk å ta i bruk i organisasjonen
– Signerer med personlig Bank-ID
– Må sende inn gjenpart på papir med kundens signatur

• Gradvis utvikling
– Fast Eiendom mars 2007
– Registrerte andeler borettslag februar 2008
– Slettinger av pantedokumenter registrert etter 1/10 2001 i 

februar 2008
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DnB NOR er fornøyd med pilot og 
dagens løsning

• God dialog med Norsk Eiendomsinformasjon

• Vi har hittil i år sendt inn ca 40 000 pantedokumenter til 
etablering via e-tinglysing og ca 32 000 slettinger

• Forutsigbarheten er vesentlig forbedret
– Vi får umiddelbar respons ved feil hjemmelshaver eller matrikkel-

nummer
– Det tar fire dager å få tinglyst

• Tidsbruken i Depot er ikke vesentlig redusert
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Myndighetene må tilrettelegge for 
videre utvikling og effektivisering

• Det er ikke mulig å elektronisk endre e-tinglyste 
pantedokumenter
– Vi sender inn brev til Statens Kartverk ved endringer

• Elektroniske dokumenter er uomsettelige

• Elektroniske dokumenter omfattes ikke av tvangsfull-
byrdelsesloven
– Inndrivelsesprosessen vil bli lengre og mer tidskrevende
– Departementet har lovet å muliggjøre inndrivelse

• Elektroniske skjøter godtas ikke fra Statens Kartverk

• Vi ønsker differensiert tinglysingsgebyr og elektronisk 
fakturering


