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Svar på høring om udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 
om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige 
ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen) 
 
Mere gennemsigtige markedspriser vil altid være gavnligt for et marked. 
Danske ejerboliger købes og sælges som regel i fri handel, og derfor vil of-
fentlige salgspriser kun skabe et endnu bedre fungerende marked. Det er 
altså de færreste som har interesse i ikke at offentliggøre salgspriserne. Kø-
bere har brug for at kende priserne på nyligt handlede ejendomme i områ-
det. Den potentielle sælger har derfor også en klar interesse i åbenhed om 
priser for bedre at kunne vurdere om ejendomsmæglerens estimerede 
salgspris er realistisk. Mere information om de faktiske salgspriser vil også 
hjælpe boligsælgere med at sætte en mere korrekt udbudspris så boligen 
bliver solgt hurtigt og effektivt, og sælgeren undgår at have boligen til salg i 
lang tid med de udgifter til ejendomsmægler og eventuel dobbelt husførelse 
det nu medfører. 
 
Oplysninger om offentlig vurdering af ejendomsværdi og grundværdi har 
længe været tilgængelige via den offentlige informationsserver (www.ois.dk), 
og før denne i de lokale tingbøger. Desuden er udbudspriser jo pr. definition 
offentlige, og ved at sammenholde vurderingen af ejendomsværdien, værdi-
en af optagne realkreditlån og udbudsprisen får man ofte en indikation af 
salgsprisen. Og med indførelsen af den digitale tinglysning vil denne adgang 
blive endnu lettere. Så egentlig er der ikke meget nyt i at offentliggøre salgs-
priserne, ud over at der bliver endnu mere gennemsigtighed i markedet og 
mere præcision i oplysningerne. Frygten for at andre vil opnå indsigt i sæl-
gers privatøkonomi ved offentlige salgspriser er derfor ubegrundet forstået 
på den måde, at andre allerede nu kan se den offentlige ejendomsvurdering.  
 
Hele det danske realkreditsystem bygger på åbenhed. Åbenhed om pantets 
værdi, og i en markedsøkonomi er pantets værdi lig med den handlede vær-
di, eller den eventuelt handlede værdi. En åbenhed om salgsprisen og der-
med pantets værdi vil også skabe åbenhed om belåningsgraden. 
 
Ud fra et samfundsmæssigt synspunkt er der en fordel ved en hurtig tilpas-
ning af markedet. En langsommelig tilpasning vil hæmme omsætningen og 
forhindre optimal udnyttelse af boligmassen som f.eks. er nødvendig ved 
jobskifte til et job i et andet geografisk område. 
 
For sælgere og købere af fast ejendom, såvel som for samfundet, har det 
stor værdi at ejendomsmarkedet er gennemsigtigt og fungerer effektivt. 
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