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Valg på basis av informasjon og kunnskap 

”Vi gir forbrukeren makt 
og mulighet til å ta gode 
valg” 

- Forbrukerrådets visjon 
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Bolighandel – en risikosport 
 

 

 

 

Bolig er vårt livs viktigste handel  

 

En slik investering bør ha et bedre forbrukervern 

enn det vi har i dag.  

 

Dagens system gir høyt konfliktnivå: 
 

7 av 10 nye boliger selges med feil og mangler.  

 

50 prosent av feilene på nye boliger oppdages 

 etter seks år.  

 

Tvist mellom selger og kjøper i  

 nær 20% av bruktboligsalgene. 
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Boligkjøperens ”hverdag” 

• Studier av boligomsetningen i Norge, utført av TNS Gallup og SIFO, 

for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), 

Forbrukerombudet og Forbrukerrådet i 2011. 

• Forbrukerne opplever  handelen som krevende og usikker  

• Både forbrukere og meglere mener at tempoet kan bli for høyt når 

en bolig selges/kjøpes.  

 

 ”som å gå ned en lang,  

 bratt trapp  

 uten rekkverk!” 
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En konfliktfri boligomsetning  

• Boligens sterke og svake sider 

• Opplysningsplikten for selger 

• Undersøkelsesplikten for kjøper 

• Meglerens markedsføring og fremleggelse av dokumenter 

• Kvalifisert takstmann – sertifisering - troverdighet 

• Tid i kjøpsposisjon 

• Tilstandsvurdering ved omsetning 

• All informasjon fremlegges når markedsføringen starter 

• Takstmann uavhengig av megler 
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SINTEF- evaluering av BSR 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTEF-rapporten  Kvalitet i utførelsen av 

boligsalgsrapporter- utført for NTF og FR – 

 

•BSR oppfattes som bedre enn takst 

•Forbedringsmuligheter 

•Forholdet mellom pris - kvalitet  

 

. 
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Kartlegging og informasjon 

 

• Forbrukerne ønsker informasjon om sentrale forhold ved 

boligen som de selv ikke kan vurdere: 

• VVS,  

• fuktskader,  

• el-anlegg  

• om rom innredet for opphold er lovlige 
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Færre faguttrykk i rapporten 

• Boligsalgsrapporten bør også inneholde færre forkortelser og faguttrykk 

og bedre illustrasjoner og forklaringer på areal. 

  

• Stipulerte kostnader ved å rette opp vesentlige mangler ønskes også 
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Markedet er modent for bedre boligsalgsrapporter 

• Takstbransjen har satt i gang mange viktige tiltak for å heve kvaliteten. 

•  Myndighetene kan bidra til at dette forseres ytterligere,  ved nå å 

komme med en avklaring av boligsalgsrapportens videre rolle i 

boligomsetningen. 
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Bruk av teknisk tilstandsrapport 

 
• Positivt at meglerne og meglerforetakene fokuserer på 

tilstandsrapport  

• Men 25 % av boligene omsettes utenfor EFF-bedriftene 

• For å oppnå en tryggere boligomsetning er det avgjørende at 

selger gis en lovpålagt plikt til å innhente tilstandsrapport. 

• En lovpålagt ordning vil føre til økt kvalitet på tilstandsrapportene, ved 

at den bidrar til å sikre de bygningssakkyndiges uavhengighet. 

• En lovpålagt ordning sikrer tilstrekkelig bruk. 
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Justis må nå avklare tilstandsrapport 

• Det er tre år siden det regjeringsoppnevnte takstlovutvalget av 2007 

leverte sin innstilling i form av en fyldig NOU.  

•  Siden den gang er både omsetningshastigheten og boligprisene økt 

kraftig. 

• Justisdepartementet fraværende i boligomsetningsdebatten  
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Felles standard for tilstandsrapporter 

 Felles standard vil bidra til 

ensartet begrepsbruk og 

metodikk fra 

takstmennenes side, og 

dermed vil forbrukerne 

lettere kunne lese seg til 

og sammenlikne 

boligenes reelle standard. 
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Konfliktfri boligomsetning 

•Vi trenger bedre informasjon om tilstand, 

 bedre kontroll over tidsforløpet i  

prosessen, og bedre standardisering av informasjonen 

 

•Viktig at avtalen mellom selger og kjøper 

 blir inngått på bakgrunn av riktig og  

 mest mulig fullstendig informasjon om  

 boligen. 
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Er takstmennene nøytrale? 
 
Takstmennene oppfattes  

i flere tilfeller langt mindre 

nøytrale og etterrettelige 

enn man kunne ønske,  

og også at noen av dem kan 

være for tett knyttet til meglerne. 
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For tette bånd? 
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Først takstmann, så megler 
 

Meglerne har kontrollen,  

takstmenn føler seg presset,  

 - og en rekkefølge bestemmelse er viktig:  

Først takstmann – så megler 

I Danmark er det forbudt for megler  

 å formidle kontakt mellom selger og  

 takstmann.  

2 av 3 norske forbrukere vil  

 ha rekkefølge bestemmelsen 

 i følge YOU Gov  

Takstmannen har et honorar uavhengig av 

verdifastsettelse, og dette gir en egen 

habilitet som provisjonsbetalte meglere 

ikke har.  
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I riktig rekkefølge 

 

Rekkefølgebestemmelsen: 

 Den er bra for selger, som får tid til å utbedre forhold som påpekes.  

 Den er bra for megler, som får kunnskap om boligens tilstand før 

boligen verdivurderes.  

 Den er bra for takstmann, som ikke vil føle press fra en 

oppdragsgiver (forbruker) han bare treffer en gang. 

 Og  - den er bra for samfunnet, fordi gode tilstandsrapporter bidrar 

til å redusere antall konflikter - og dette forutsetter uavhengige 

takstmenn. 
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FR og bygningssakkyndige 

 

• SETA Referansegruppe for sertifiseringsarbeidet  

• Forbrukerrådet framsnakker tilstandsrapporten 

• Arbeidet med NS 3600 –  

• Sintef-undersøkelsen av Boligsalgsrapporter 

• Klagenemnda for takstmenn  

• Arbeidsgruppene med FR 
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FR og bygningssakkyndige 
 

• Forbrukerrådet stiller krav 

• Takstmenn må fortjene tilliten 

• Forbehold og ”hinting” og ansvarsfraskrivelser har tatt 
overhånd i verditakster 

• Kompetanse – kompetanse – kompetanse 

• Metodikken må utvikles  

• Ny teknologi må forenkle arbeidsprosesser og 
viderebruk av informasjonen  

• Prinsippet om kontinuerlig forbedring  
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Direkte til forbrukerne – ikke via meglerne 

 

• Dette gjelder uansett om det blir lovpålagt 

tilstandsrapport eller ikke. 

• Det er viktig at dere er forberedt på: 

– Økning i oppdrag 

– Økt fokus på det arbeidet dere gjør 

– Økte krav til kompetanse  
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Også takstmenn kan annonsere 
 

 

 

Meglere har stort apparat 

og boligselgerne betaler 

for deres profilering, men 

takstmenn behøver likevel 

ikke være helt fraværende. 

 

Konkurranse og gode 

prisopplysninger er alltid 

viktige poenger for FR 
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Verdien av en tilstandsrapport 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved handelen: 

Trygghet for selgeren 

Trygghet for kjøperen 

 

Ved eierskapet: 

Faglige vurderinger 

som gir trygghet i 

forvaltning og drift av 

eiendommen etter 

kjøp 
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Forbrukerrådet er også Norges største  

fri-rettshjelpsordning 

 
 

Forbrukerrådet til tjeneste: 

Tlf  03737 

hjelp@forbrukerradet.no 

Forbrukerrådet.no 

Finansportalen.no 
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