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•Tilbakeblikk 
 

•Hva gjør NS 3600 for rammebetingelsene 
 

•Hva er de grunnleggende årsaker til at tilstandsrapporter 
ikke har fått større utbredelse enn hva de hittil har fått? 

 

•Veien videre for implementeringen av NS 3600 og for økt 
antall tilstandsrapporter 

Disposisjon: 



Litt historikk 

1993    Avhendingsloven 

1995     NS 3424 

Slutten på 1990-tallet.   Peter Batta fikk en super idè –  
    ”Boligtest” - og inviterte takstbransjen 

2000    Takstbransjen lanserte sin egen 
    ”Boligsalgsrapporten” 

2002    Statsråd Laila Dåvøy ”tar affære”  
    etter mye negativ omtale i  

    Dagbladet ang. dårlige takstmenn  
    med feilaktige og sprikende verdi-  
    og lånetakster 

2005     Boligtakstutvalget 

2009     Takstlovutvalget 

2012 / -13    NS 3600 

 

 

 



Hva gjør NS 3600 for rammebetingelsene 
 

For første gang er en hel bransje enige 

Et arbeidsredskap for DNV som er et nøytralt organ 

Åpner markedet for alle som er kvalifiserte for oppgaven 

Åpner markedet for innovasjon 

Setter et minstekrav til innhold og vurderingskriterier til forbrukernes 
transparente informasjon 

Fastsetter minimumsramme for kurs / utdanning 

Rettsvesenet får bedre arbeidsverktøy. Lettere og vurdere arbeidet / ansvaret 
på den profesjonelle sin jobb 

Forutsigbarhet for den bygningssakkyndige og forbrukerne 

Bruk av standarden bidrar til redigeringsfokus og dermed et levende dokument 
til en hel bransje. Dynamisk 

 



Tanker på hva som kan være  grunnen til at tilstandsrapporter 
ikke har fått større utbredelse enn hva den hittil har fått? 

Manglet egnet Norsk Standard? 

Manglende og uklare arbeidsinstrukser for de som skal gjøre jobben 

Takseringsbransjen? 

Takstmenn for komfortable med Verdi, og lånetakster 

Føler usikkerhet - ikke nok kompetanse til tekniske tilstandsanalyser 

Ukomfortabel med ”økt eksponering av ansvar” 

Eiendomsmeglerne ? 

Hvorfor lage en ”flaskehals” med innhenting av tilstandsrapport 

Manglende anbefaling til selger om å benytte tilstandsrapport (tydelige unntak) 

Forbrukerne? 

Manglende  kultur på og ivareta informasjonsoverføring – også bygn.tekn. 

Politikerne? 

Hittil unnlatt å ta ansvar for forbrukernes største økonomiske investering.  
”Flytteskatten” opprettholdes – risikosporten fortsetter! 



Helt fersk 

undersøkelse 

utført av Yougov 

viser at 48% tar 

feil når de skal 

isolere kjelleren 

sin (boligrom), og 

34% sier de ikke 

vet hvordan det 

skal gjøres! 

Ikke rart det er mange 

konflikter: 



Hvordan lykkes 

med 

implementeringen 

- NS 3600? 

 

Det er kundene som dømmer! 

 



Veien videre for NS 3600 og for økt antall 
tilstandsrapporter 

Det trengs tilstrekkelig antall bygningssakkyndige – en ny gruppe fagpersoner 

Sterkt uheldig å begrense de bygningssakkyndige til sitt ”boligkvartal” 

Større foretak på banen 

De bygningssakkyndige er bygningseksperter og er best til og utføre tekniske 
tilstandsanalyser og må ta ansvar for jobben som gjøres!  

Eiendomsmeglerne anbefaler bruken av tilstandsrapporter iht. NS 3600 (men har 
selvfølgelig ingen instruksjonsmyndighet). Klare definerte unntaksprinsipper. 

Eiendomsmeglerne er og blir best på markedsestimering av omsetningspris 

Må gi de bygningssakkyndige forsvarlig tid på jobben 

Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig er en transparent ordning (Ikke 
bare Boligsalgsrapporten) for alle som er kompetente til og gjøre jobb iht. NS 3600 - 
og er nøytral - og hele bransjen står bak!  

Tett og kontinuerlig konstruktivt SAMARBEID mellom aktørene i bransjen. 
Politikerne på banen – en ”bonus”. 

 



LA OSS ALDRI VÆRE GODT FORNØYD MED ”BARE FORNØYDE 
KUNDER” – HØYERE AMBISJONSNIVÅ! 
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Disse vil også anbefale til andre 

Fornøyd, men vinglete og vil trolig 
ikke anbefale videre 

Vil åpenbart ikke anbefale til andre 

Kundetilfredshet 1 - 10 



KAN MAN LYKKES ALENE? 

Kan man lykkes alene? 

Kilde: Tom Henning Øvrebø 



Takk for oppmerksomheten! 
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