
 
 

Standardens betydning for 
meglerbransjen 

 
Tormod Boldvik 

styreleder - Norges Eiendomsmeglerforbund 
 

Høringsmøte 19. oktober 2012 

 
 
 



NS 3600 – Betydning for meglerbransjen 

Vedtatt på landsmøte i NEF, 11/05-2012: 

 

 

 

«NEF skal arbeide for at krav om Boligsalgsrapport blir 
innført innen 2014» 
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Vedtak om gjennomført bruk av teknisk 
tilstandsanalyse ved omsetning er første steg.  

 

 



NS 3600 – Betydning for meglerbransjen 

Hvorfor er tilstandsanalyse viktig? 

 

 

 

Tilstrekkelig opplysning til kjøper 
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Hvorfor er tilstandsanalyse viktig? 

 

 

 

Tilstrekkelig opplysning til kjøper - betalingsvilje 
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Hvorfor er tilstandsanalyse viktig? 

 

 

 

Tilstrekkelig opplysning til selger  - forventninger 
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Hvorfor er tilstandsanalyse viktig? 

 

 

 

Generelt store ambisjoner ved eierskifte. Grundig 
tilstandsanalyse er et godt utgangspunkt for  

bevissthet rundt FDV 
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Hvorfor er tilstandsanalyse viktig? 

 

 

 

Riktig informasjon som grunnlag for handelen reduserer 
konfliktnivået.  

 

Meglers egeninteresse = Omdømme 
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Hvorfor er tilstandsanalyse viktig? 

 

 

 

Tilstrekkelig opplysning til kjøper 
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Begrepet er uvesentlig, innholdet avgjør 
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Dagens variasjoner: 

Forventninger 
i markedet 

Priser på 
rapport 

Tilbud fra 
takstmenn 

Kompetanse Kvalitets 
fokus 

Oppfatninger 
om innhold 

Foretak/enk
eltm. 

Leveringstid Rutiner for 
korrektur 

…. 



NS 3600 – Betydning for meglerbransjen 

Norsk Standard 3600  
Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig 

 

• Standarden er i seg selv viktig for å oppnå en mer homogen leveranse.  

• Folk flytter geografisk. Like opplevelser hver gang. 

• Klart grunnlag for hva som forventes i markedet – økt etterpørsel 
 

• Det er bra både for bransjen og forbrukermarkedet med en felles standard for 
tilstandsanalyse både med hensyn til  

– Undersøkelseskriterier – hva skal takstmannen undersøke 

– Innhold i rapporten 

– Vurderingskriterier (hva er en TG1, TG2 etc.) 
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Norsk Standard 3600  
Fokusområder for å sikre oppfyllelse av standard 

 

 

• Sikre korrekt korrekturprosess. Skriftlig ? 

• Sidemannskontroll ? 

• Reorganisering: Foretak – sidemannskontroll – fagansvar 

• Kompetanseheving 

• Tilstrekkelig kapasitet 

• Fokus på nærmere undersøkelser vs. forbehold 
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Norsk standard 3600  
Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig 

 

• Standarden bør ansvarliggjøre takstmannen 
– Gjennom for eksempel forsikringsordninger for takstmannen/foretaket 

 

• Det er bra for markedet med et mest mulig standardisert produkt 
– Forutsigbarhet for markedet til innholdet i en tilstandsanalyse 

– Enhetlig praksis for utførelsen av en tilstandsanalyse 

 

• NEF ser det som positivt at det er et bevisst valg fra komiteen at 
omsetningsverdien av eiendommen ikke er tatt med i standarden, men at 
tilstandsanalysen kun skal gi kostnadsoverslag på tiltak 


