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Det store organisasjonsløftet

Du holder nå i hånden Eiendom Norges første årsrapport siden  
organisasjonen ble stiftet for nesten 14 år siden i 2001.

Det er ikke tilfeldig at den første årsrapporten utgis  

for 2014 – organisasjonen har gjennomgått en vesent-

lig opprustning i løpet av året i tråd med ambisjonen 

om å være Norges ledende bolig- og bransjepolitiske 

organisasjon.  

 

I løpet av året har vi økt staben med egen kommuni-

kasjonssjef Erik Lundesgaard (fra 1. Januar) og fagsjef 

Hanne Nordskog-Inger (fra 5. Mai). Vi står nå sterkt 

rustet for å kunne representere eiendomsmeglings-

bransjen i det norske samfunnet og yte tjenester til 

medlemmene. 

For å markere organisasjonen sterkere skiftet vi  

8. april navn fra Eiendomsmeglerforetakenes Forening 

(Eff) til Eiendom Norge. Samtidig lanserte vi ny grafisk 

profil og nettsider med funksjonalitet som man  

forventer av en moderne organisasjon.  

I sentrum står Eiendomsmeglerbransjens boligpris-

statistikk, som har fått et betydelig løft metodisk med 

Eiendomsverdi som produsent. Viktigheten av statis-

tikken for organisasjonen, bransjen og egentlig hele 

landet kan ikke undervurderes. Den spiller en sentral 

rolle i norsk økonomi, og utgjør en viktig del av vårt 

samfunnsansvar. 

I løpet av 2014 har vi markert oss i en lang rekke  

faglige og politiske saker. Dette har skjedd i tråd med 

vårt politiske handlingsprogram som ble vedtatt på  

generalforsamlingen i april 2014. Vi har i løpet av  

året jobbet bevisst for å realisere programmet. Når 

vi nå skriver januar 2015 ser vi behovet for en revide-

ring av programmet fordi flere av programpunktene 

er oppnådd. Vi kan blant annet krysse av på listen 

at egenkapitalkravet ved boliglån ble liberalisert av 

finansminister Siv Jensen, vi har fått rettet politisk 

fokus på Husbankens rolle i boligmarkedet og vi har 

etter mange års tett dialog med Skatteetaten ende-

lig fått etaten til å tilgjengeliggjøre ligningsverdi for 

bransjen via Altinn. 

Men programmet må også revideres fordi nye saker 

melder seg. Forslaget om opphevelse av konsesjons-

loven og boplikt, og ikke minst endring av skatte-

systemet vil prege debattene i 2015. Dette er viktige 

saker for bransjen, og debatter vi vil være med på. 

Vi har gjennom året  hatt en nær dialog med flere 

departementer om flere viktig saker, som implemen-

tering av e-tinglysning, revidering av avhendingsloven, 

bransjens oppgjørsfunksjon og ikke minst forbedring 

av vår egen lov – Lov om eiendomsmegling. I 2015 vil 

vi levere Finansdepartementet våre samlede forslag til 

forbedringer i vårt eget lovverk – det største initiativet 

på lovsiden som er gjort i eiendomsmeglingsbransjen 

kanskje noensinne. Dette blir sammen med å intensi-

vere arbeidet for egen boligomsetningslov de viktigste 

sakene i 2015. 

 

2014 var også et år der Eiendom Norge tok grep for 

å møte fremtidens utfordringer. Digitalisering gir nye 

utfordringer og skaper mange muligheter.  

Gjennom Eiendomsmeglerskolen har vi utviklet et di-

gitalt kompetanseregister for alle meglere og foretak, 

kombinert med en komplett e-læringskanal  

der eiendomsmeglerne får tilfredsstilt lovens krav  

til etterutdanning både kvantitativt og kvalitativt.  

Eiendomsmeglerskolen ble lansert i desember, og  

vil gjennom 2015 bli brukt av flere tusen meglere. 

I 2014 har vi også utviklet en helt ny forbrukertjeneste, 

som heter Boligsiden. På Boligsiden skal forbrukere 

kunne søke etter meglere i en kartfunksjon basert på 

eiendomsmeglernes salgshistorikk. På denne måten 

vil forbrukerne kostnadsfritt kunne se hvilke meglere 

som har solgt i sitt nabolag. Jeg er stolt av at bransjen 

nå bidrar til denne type åpenhet, for det er virkelig 

ingen selvfølge. Boligsiden lanseres i løpet av første 

kvartal 2015. 

Som alltid knyttets det stor spenning til et nytt år. 

Norsk økonomi har mørkere skyer i horisonten enn  

på lenge, samt at vi går inn i et valgår der spesielt 

kommunereformen og kanskje også skattesystemet 

vil stå sentralt. Vi har forventninger til at 2015 vil bli 

et minst like aktivt år som 2014, vi gleder oss stort til 

gode diskusjoner og spennende utfordringer, nå i  

nye lokaler på Grev Wedels Plass 5 i Oslo. 

 

God lesning! 

 

Christian Vammervold Dreyer  

Administrerende direktør, Eiendom Norge.

Christian Vammervold Dreyer

Boligsiden lanseres i løpet av  
første kvartal 2015. 
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Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk utgjør 

pilarene i foreningens virksomhet, og resultater på 

disse områdene kan kun oppnås gjennom et utstrakt 

samarbeid mellom bransjens aktører. 

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk aner-

kjennes fra kompetent hold som en av de mest 

komplette og realtids-riktige beskrivelser av et bolig-

marked man kan finne i internasjonal sammenheng. 

Samarbeidet i bransjen om å tilgjengligjøre infor-

masjon om alle salg umiddelbart etter bud-aksept i 

kombinasjon med en avansert databearbeidelse av 

høy kvalitet fra samarbeidspartneren Eiendomsverdi, 

danner her de nødvendige forutsetninger.  

I 2014 har statistikken blitt komplettert. Tallserier 

tilbake til 2003 er bearbeidet på samme grundige 

måte etter at Eiendomsverdi ble foreningens stra-

tegiske samarbeidspartner i 2013. Dermed har det 

spede samarbeid som Eiendomsmeglerforetakenes 

Forening (Eff) og Norges Eiendomsmeglerforbund 

startet ved sekelskiftet, endt opp med verdifull og 

komplett innsikt i utviklingen av boligpriser og aktivi-

tet i eiendomsmarkedet. 

For samfunnet som helhet har et slikt statistikk-

grunnlag, som Eiendom Norge står bak, stor betyd-

ning. At de mest sentrale finansmyndigheter som 

Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges 

Bank får denne type innblikk, skaper grunnlag for 

å ta viktige og riktige beslutninger med langsiktige 

konsekvenser for hele samfunnet. I mange andre 

høyt utviklede land har man derimot et langt spedere 

statistisk grunnlag for å vurdere den umiddelbare pr-

isutviklingen og det tar gjerne flere måneder før man 

kan fastslå om markedet har nådd et vendepunkt.   

Finansmyndighetene og de private finansaktørenes 

makroøkonomiske miljøer får innsikt som bidrar til å 

forklare utviklingen i sentrale realøkonomiske stør-

relser som produksjon og etterspørsel etter varer og 

tjenester og dernest arbeidskraft gjennom boligverdi-

enes sentrale betydning for forventningsdannelse og 

forbrukertillit.  

Vi er stolte av at vi har oppnådd denne uvanlige situa-

sjonen for boligprisstatistikken i Norge. En god infra-

struktur tilrettelagt av myndighetene gjennom enhet-

lige og tilgjengelige registre og støttende lovgivning 

på transaksjonsnivå, eiendomsmeglerforetakenes 

samarbeid gjennom Eiendom Norge og et kompetent 

statistikkmiljø i Eiendomsverdi har vært en uvurderlig 

kombinasjon for å oppnå denne statusen. 

Leif J. Laugen 

For samfunnet som helhet har 

et slikt statistikkgrunnlag, 

som Eiendom Norge står bak, 

stor betydning.Det er grunn til å være stolt av samarbeidet i bransjen som har gjort  
boligprisstatistikken til et så viktig fundament i vurderingen av det  
makroøkonomiske bildet.

Styrelederen har ordet

Av Leif J. Laugen 

administrerende direktør, Eiendomsmegler Krogsveen AS

I løpet av 2014 har Eiendom Norge tatt viktige steg mot 

en sterkere organisering av eiendomsmeglerforetake-

ne i Norge -  en forening som nå representerer godt 

over 90 prosent av markedet. Det er i seg selv en bragd 

i en tradisjonelt så fragmentet og uensartet bransje.

Eiendom Norge gjør et viktig arbeid for foretakene 

og eiendomsmeglerne, men først og fremst er orga-

nisasjonens arbeid til gavn for den enkelte selger og 

kjøper og samfunnet som helhet. Arbeid med lov og 

regelverk, boligpolitikk og ikke minst samarbeidet om 
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Eiendom Norges administrasjon. Fra venstre: administrasjonsansvarlig Hanne K. Railo, administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer,  
kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard og fagsjef Hanne Nordskog-Inger.

Administrasjon og styret

Styret velges for en periode på to år for styremedlemmer og et år for leder 
og nestleder.  Dagens styre ble valgt på generalforsamlingen 8. april 2014.

STYREMEDLEM   JON HAUGEN  OBOS EIENDOMSMEGLING AS

STYREMEDLEM   GRETE W. MEIER   PRIVATMEGLEREN

STYREMEDLEM   NILS NORDVIK  NORDVIK & PARTNERS EIENDOMSMEGLING AS

STYREMEDLEM   FINN M. ROGNE-HANSEN AKTIV EIENDOMSMEGLING AS

STYREMEDLEM   KNUT SIREVÅG   EIENDOMSMEGLER 1

STYREMEDLEM (VARA)  PER NYLANDER  MEGLERHUSET NYLANDER AS

STYREMEDLEM (VARA)  HEDDA ULVNESS  EIE EIENDOMSMEGLING

STYREMEDLEM (VARA)  STEIN DROGSETH  GARANTI EIENDOMSMEGLING AS

STYRELEDER     

LEIF J. LAUGEN 

EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS

NESTLEDER     

TERJE HALVORSEN 

DNB EIENDOM AS
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Eiendomsmeglingsbransjen har en viktig rolle i norsk 

økonomi og for norske boligeiere. Våre medlemmer 

sørger at norske forbrukere får kjøpt og solgt eien-

dommer på en sikker og trygg måte etter gjeldende 

lover og forskrifter.

Årlig gjennomføres det om lag 150 000 eiendom-

stransaksjoner i Norge. I bruktboligmarkedet om-

settes det aller meste av eiendommene gjennom 

eiendomsmegler. Ved salg av nybygg, næringseiendom 

og fritidsboliger benyttes normalt eiendomsmegler i 

forbindelse med transaksjonene. I utleiemarkedet øker 

andelen som benytter eiendomsmegler. 

Norske eiendomsmeglingsforetak sysselsetter omlag 

5000 mennesker. 

Dette inkluderer meglere, advokater, ledelse og ad-

ministrativt ansatte som oppgjørspersonell og med-

hjelpere. Kjønnsfordelingen er i bransjen er cirka 60 

prosent menn og 40 prosent kvinner.

Utviklingen de senere årene har vært at de store ban-

kene har kjøpt seg opp i bransjen, og nesten 70 pro-

sent av alle eiendomsmeglingsforetak med bevilgning 

er eid av en bank, enten gjennom heleide systemer 

eller franchise.

Bransjen og medlemmer

Ved årsskiftet 2014/2015 hadde Eiendom Norge 66 foretaksmedlemmer.  
Disse igjen hadde 671 kontorer/filialer. Dette utgjør cirka 92,5 prosent  
av alle foretak i Norge med bevilgning fra Finanstilsynet til å drive  
eiendomsmegling.

1.    EIENDOMSMEGLER 1

2.    DNB EIENDOM NORGE

3.    PRIVATMEGLEREN (NORDEA)

4.    AKTIV EIENDOMSMEGLING (EIKA)

5.    KROGSVEEN (DANSKE BANK)

6.    GARANTI EIENDOMSMEGLING (BOLIGBYGGELAG)

7.    EIENDOMSMEGLERVEST (SPAREBANKEN VEST)

8.    OBOS/EXACT

9.    EIE EIENDOMSMEGLING

10.  IHUS

DE TI STØRSTE NORSKE EIENDOMSMEGLINGSFORETAKENE I 2014 VAR:

VÅRE MEDLEMMER I 2014 VAR:

ADV. SEM OG JOHNSEN EIENDOMSMEGLING 

ADVOKAT TORBJØRN EK 

ADVOKAT VEGARD NATAAS   

ADVOKATFIRMA OLAV HANA  

ADVOKATFIRMAET HUSTVEDT&CO AS 

AKTIV EIENDOMSMEGLING   

ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG 

ATTENTUS (FOLLO EIENDOMSMEGLING) 

ATTENTUS (NORDERHAUG & MORDT AS) 

BASALE NÆRINGSMEGLING 

BARFOD MEGLING AS  

BONO AS     

BO EIENDOMSMEGLING AS  

BOA EIENDOMSMEGLING  

BUSKERUD NÆRINGSMEGLING 

DIALOG EIENDOMSMEGLING  

DIN BOLIGADVOKAT    

DNB EIENDOM  

DNB MEGLERSERVICE  

EIENDOMSFOKUS  

EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN 

EIENDOMSMEGLER 1  

EIENDOMSMEGLEREN.NET AS 

EIENDOMSMEGLER VEST 

EIE EIENDOMSMEGLING  

EIGEDOMSMEKLING SOGN OG FJORDANE AS  

EKLUND OSLO NEW YORK  

FANA SPAREBANK 

FORENINGEN ESTATE MEGLERNE NORGE 

GARANTI   

HEIMDAL EIENDOMSMEGLING AS 

HOME EIENDOMSMEGLER AS 

KETIL KOPPANG AS LANDBRUK - OG NÆRINGSMEGLING  

KOBBL EIENDOM AS  

LEIEBOLIG AS   

MEGLERGAARDEN AS  

MEGLERHUSET BUGGE EIENDOM  

MEGLERHUSET NYLANDER AS 

MEGLERHUSET SÆDBERG   

MEGLERONLINE.NO NORGE AS 

MEGLEROPPGJØR  

MONA BJERKE AS  

MØRE EIENDOMSMEGLING AS 

NORDVIK EIENDOMSMEGLING AS 

NOROPPGJØR AS  

NOTAR EIENDOM  

OBOS EIENDOMSMEGLERE AS 

PANGEA PROPERTY PARTNERS AS 

PRIVATMEGLEREN  

PROAKTIV EIENDOMSMEGLING  

REAL   

REALIST NÆRINGSMEGLING AS 

RØISLAND & CO PROSJEKTSALG AS 

SKIEN BOLIGBYGGERLAG 

SMART EIENDOMSMEGLING AS 

SNE EIENDOM AS  

STAVLUND   

STIRO EIENDOMSMEGLING AS   

STRAY & CO EIENDOMSMEGLING AS 

SØRMEGLEREN AS  

TROLLTINDEN OPPGJØRSMEGLING AS 

ULSETH & FLADSETH EIENDOMSMEGLING AS

UTLEIEMEGLEREN AS  

VALKYRIEN EIENDOMSMEGLING AS (IHUS) 

VERDI EIENDOMSMEGLING AS  

WEBOPPGJØR   
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Nytt navn, ny profil og  
ny nettside

10. april 2014 lanserte Eiendom Norge nye nettsider i forbindelse med  
navneskiftet fra Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff) til Eiendom  
Norge som ble vedtatt på generalforsamlingen den 8. april.

Det gamle navnet hadde tjent foreningen godt siden 

etableringen i 2001, men i tråd med opprustingen av 

foreningen var det naturlig å også skifte navn. Det 

gamle navnet var lite tilgjengelig og noe få merket seg 

til tross for flere tusen medieoppslag årlig. 

Vi ønsket derfor et navn som ikke ville bli forkortet, 

samtidig som det formidlet foreningens virke. Eiendom 

Norge var derfor det selvfølgelige valg.

Nettsiden ble laget av byrået Big Fish samtidig med ny 

grafisk profil for foreningen. 

Byråets konsept for profilen var: 

«Eiendom Norge er Norges ledende bolig- og bran-

sjepolitiske organisasjon. Via Eiendom Norge får du 

tilgang til nyheter, statistikk, politikk, historikk, kunn-

skap, kompetanse, trygghet til kunden, menneskene 

og hele Norge. Denne tankerekken har vært selve  

ankeret i utviklingen av Eiendom Norge sin visuelle 

profil. 

Det moderne, solide symbolet som har blitt utarbeidet 

kan sees og tolkes på flere måter; en åpen dør, en 

åpen bok, et vindu.»
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Eiendomsmeglerbransjens  
boligprisstatistikk

Den månedlige boligprisstatistikken fra Eiendom Norge har en stolt  
historie i bransjen og det norske samfunnet. 

Statistikken har en viktig rolle i norsk økonomi og for 

norske boligeiere. Den er et viktig styringsparameter 

for myndighetene og norsk næringsliv, og regnes som 

fasiten på utviklingen i det norske boligmarkedet.

Statistikken har kommet ut siden midten av 90-tal-

let, først med Norges Eiendomsmeglerforbund (Nef) 

som utgiver, og fra 2001 med Eff og Nef som utgiver i 

fellesskap. Fra november 2011 er Eiendom Norge eier 

av statistikken alene. 

 

I dag er statistikken et samarbeid mellom Eiendom 

Norge, Eiendomsverdi og Finn.no. Metodisk har det 

skjedd store endringer etter at Eiendomsverdi AS 

under ledelse av professor Erling Røed Larsen i 2013 

tok over som produsent. 

Fra og med januar 2014 benyttes Eiendomsverdis 

datakilder også for perioden før Eiendomsverdi overtok 

beregningsansvaret, og de historiske dataene går nå 

tilbake til 2003. 

Vi utgir statistikken den tredje virkedagen hver måned 

samtidig en pressekonferanse. Dessuten utgir vi to 

ganger i året, henholdsvis i februar og juni, fritidsbo-

ligstatistikk for fjellhytter og sjøhytter. I tillegg utgir vi 

også en egen leieprisindeks basert på utleieannonser 

fra finn.no i april og september. 

Prisutvikling gjennom året
Grafen viser boligprisutvikling i Norge etter beregning av boligprisindex.
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MARKEDET I 2014

Det norske boligmarkedet utviklet seg langt sterkere i 

2014 enn de fleste ventet. 

Sett i lys av avdempingen i boligmarkedet høsten 2013, 

satte Eiendom Norge i desember 2013 en prognose 

på en nedgang i boligprisene på 1 til 3 prosent i 2014. 

Denne prognosen viste seg å ikke slå til, og på grunn 

av den sterke prisutviklingen første halvår 2014 revi-

derte vi prognosen til en oppgang på 2% året under ett. 

 

- Boligmarkedet har utviklet seg vesentlig bedre i 

første halvår enn forventet. Markedet korrigerte den 

negative tendensen i fjor høst raskere enn vi hadde 

lagt til grunn, sa administrerende direktør Christian 

Vammervold Dreyer i en pressemelding 3. juli 2014. 

Han presiserte: 

 

- Den viktigste årsaken til skiftet i markedet er en mer 

offensiv banksektor når det gjelder utlånspraksis, noe 

som har skapt optimisme blant aktørene og en økt 

evne til å gjennomføre boligkjøpet. Markedet har nor-

malisert seg, og vi forventer en fortsatt god utvikling i 

andre halvår.

Styreleder Leif J. Laugen analyserte utviklingen på 

følgende måte på pressekonferansen i juni 2014: 
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2006

79 356

22 555

12 278

44 523

2007

75 849

21 346

12 179

42 324

2008

65 979

19 683

11 216

35 080

2009

71 491

21 075

11 668

38 748

2010

77 826

22 492

12 216

43 118

2011

84 555

25 372

13 363

45 820

2012

83 852

24 876

13 539

45 437

2013

81 785

24 300

13 281

44 204

2014

85 666

25 530

14 018

46 118

LeiligheterDelt boligEneboliger

Prisutvikling i prosent i 2014

Endring siste år (m/m)
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DATAGRUNNLAG 

Statistikken er ikke en totaltelling 

over solgte boliger. 

Statistikken baserer seg på salg 

formidlet av meglere og annonsert 

gjennom Finn.no. 

Omsetninger som bedømmes som 

omsetninger av annet enn bolig (tom-

ter, garasje osv.) tas ut av datagrunn-

laget gjennom automatiserte rutiner 

hos Eiendomsverdi AS.

- Vi begrunner prognosen med at tilbudssiden i bo-

ligmarkedet ved årets utgang er lav. Dette, kombinert 

med lave renter, moderat boligbygging, lav arbeidsle-

dighet og god lønnsvekst tilsier en fortsatt prisvekst. 

Det er likevel betydelig usikkerhet knyttet til nedkjø-

lingen i norsk økonomi som følge av effektene fra 

petroleumssektoren, noe som demper forventningene 

til markedet, presiserte Dreyer. 

 

Først og fremst er det de svakere utsiktene for norsk 

økonomi i 2015 som vil prege boligmarkedet, spesielt 

i Stavanger-regionen. I våre prognoser forventer vi at 

Bergen, Oslo og Tromsø vil ha en sterkere prisvekst 

enn landsgjennomsnittet. Kristiansand og Trondheim 

vil ligge ganske likt som landsgjennomsnittet, mens 

Stavanger sannsynligvis vil få en flat eller moderat 

negativ prisutvikling til neste år.

Omslaget vi hadde ved årsskiftet – hvor vi i realiteten 

gikk fra en periode (3 måneder) med en årlig prisfallsra-

te på 12 % til en årlig prisstigningsrate på 5-6%  

(4 måneder) – alt er da rensket for sesongforstyrrelser, 

var ekstremt kraftig på kort tid, nemlig 18% omslag i 

årsrate. 

 

Mye av opprinnelsen til dette og det sterkere markedet 

vi har opplevd utover våren – med en opplevelse av 

fast grunn under føttene hos folk som har planer om å 

bevege seg i boligmarkedet – finner vi i bankene og hos 

finansmyndighetene. 

 

La meg nevne fire faktorer: 

 

1. Bankene vred fokus fra kapitaldekning til vekst så 

snart de innså at inntjeningstakten gjorde at de kom til 

målet raskere enn ventet 

2. Finansministeren signaliserte en viss utsettelse i ett 

av kravene. Finansministeren meldte i begynnelsen av 

februar at bankene godt kunne praktisere fleksibilitet 

i større grad enn det Finanstilsynet hadde basert sin 

oppfølging på. Norges Banks undersøkelse om bankenes 

praktisering av lånevirksomhet viser at lettelser i kre-

dittgivingen har funnet sted. 

 

3. Fast grunn under føttene er ikke bare noe forbrukerne 

føler på.  Det gjelder i vel så stor grad bankene, som jo 

må ha veldig store boligverdier knyttet opp i pantesik-

kerheter. Det er klart at det også her er psykologiske 

effekter ute og går. Med dommedagsprofetier om både 20 

og 40% prisnedgang, så kan jo en stakkars banksjef bli 

skremt! 

4. Det siste er renten. Med vekstbudskap fra banksjefene 

– så blir det kamp om markedsandeler igjen i lånemar-

kedet (alle i samme retning) – og da er renta et naturlig 

våpen. Og gir ytterligere signal til forbrukere/boligeiere 

om gode utsikter. 

 

Til sammen blir dette en ganske sterk cocktail som 

forklarer det kraftige omslaget og den etterfølgende 

utviklingen! Når vi kunne oppsummere året under ett i 

januar 2015, viste boligprisstatistikken at vi la bak oss et 

svært sterkt år i det norske boligmarkedet. 

I desember steg boligprisene ytterligere, og samlet 

gav dette en boligprisvekst i 2014 på 8,1 prosent. Antall 

solgte boliger registrert var på nesten 86 000 – en 

økning på nærmere 5% sammenlignet med 2013. 

Ved utgangen av året var det også et rekordlavt antall 

boliger til salgs, om lag 9200. Dette var en nedgang på 

over 14% sammenlignet med desember 2013.

Den lave tilbudssiden i boligmarkedet ved utgangen av 

2014, gjør av Eiendom Norge tror på fortsatt prisvekst 

i 2015. 

- Vi venter at den gjennomsnittlige boligprisen i 2015 

forventes å ligge 4- 6 % prosent over det gjennomsnitt-

lige prisnivået vi har hatt i 2014. Avmattingen gjennom 

året vil imidlertid gi seg utslag i gradvis nedgang i 

12 måneders-veksten. Fra et nivå på 7-8 prosent ved 

slutten av 2014, antar vi at denne vil komme ned på 2 – 

3 prosent ved årsskiftet 2015/16, sa Christian Vammer-

vold Dreyer en pressemelding i desember 2014.
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SESONGJUSTERING 

Normalt stiger prisene mest om våren 

mens de synker eller flater ut på 

høsten. 

I perioden 2003 – 2013 var prisstig-

ningen sterkest i januar og svakest 

i desember, når vi hensyntar hvilke 

typer boliger som selges i de ulike 

månedene. 

Selv med en underliggende trend i 

prisutviklingen er det en tendens til 

at prisene har sesongvariasjon. For å 

finne fram til hva den underliggende 

prisutviklingen er, ønsker vi å si noe 

om hva prisendringen var når sesong-

variasjonen er kontrollert for. 

Fra og med 2014 benytter vi en stan-

dard teknikk (x 12 ARIMA) som er kon-

struert til å fjerne de prissvingningene 

som kan tilskrives et gjentakende 

sesongmønster. Differansen mellom 

endringen i den faktiske prisindeksen 

og den sesongkorrigerte prisindeksen 

tilskrives sesongvariasjoner.

FORSKJELL PÅ INDEKS OG  

GJENNOMSNITTSPRISER 

Fra og med 2014 presenterer vi bereg-

nede prisindekser og indeksendringer 

for boligtyper og regioner. I tillegg 

beregner vi gjennomsnittlige kvadrat-

meterpriser for typer og regioner. 

Indeksene ivaretar på beste måte 

behovet for å sikre at den rapporterte 

prisutviklingen gjelder for sammen-

liknbare boliger. Kvadratmeterprisene 

ivaretar behovet for å forankre prisene 

til et nivå i en gitt region til en gitt tid. 

Brukerne må imidlertid ha klart 

for seg at det rapporterte nivået på 

gjennomsnittlig kvadratmeterpris 

er beregnet på brutto tallmateriale 

hvor sammensetningseffekter kan 

inntreffe, altså at to måneder inne-

holder observasjoner fra forskjellige 

boligmasser og dermed ikke er helt 

sammenliknbare. 

Indeksen vil imidlertid kontrollere for 

dette, og angi prisutvikling for sam-

menliknbare boliger.

METODE 

 

Prisendringene måles ved  

å anvende indeksteori. 

Indeksen rapporterer pri-

sendringer for sammenlikn-

bare boliger ved å benytte 

et startpunkt (som settes 

til 1,00) og hvor endringene 

presenteres som prosent-

vise økninger eller reduk-

sjoner i indeksnivået. For 

eksempel vil en endring fra 

et indeksnivå på 1,73 til 1,76 

representere en boligprisø-

king på 1,7% (der endringen 

på 1,76-1,73 = 0,03 relateres 

til forrige nivå på 1,73 og 

der utgjør den 1,7%). 

Eiendomsverdi beregner en 

boligprisindeks basert på en 

videreutvikling av en inter-

nasjonalt anerkjent metode 

(SPAR, forkortelse for Sales 

Price Appraisal Ratio). 

 

Vår variant av «appraisal» 

innebærer en estimering av 

koeffisientene i en  

 

 

 

hedonisk regresjonsmodell, 

og der modellen benyttes 

til å gi anslag på boligver-

dier. Opplegget består av to 

trinn. I første trinn utnyttes 

observasjoner på hvordan 

variasjoner i en boligs 

kjennetegn samvarierer 

med variasjoner i boligenes 

salgspriser. 

Vi inkluderer kjennetegn 

som boligtype, størrelse, 

etasje, tomtestørrelse, 

byggeår, eieform av tomt 

og bolig, beliggenhet samt 

antall og typer av bygninger. 

Regresjonsmodellen lar 

oss estimere en partiell 

pris for hvert kjennetegn, 

som så kan summeres opp 

til en antatt totalverdi for 

hele boligen. I andre trinn 

beregner vi forholdet mel-

lom de nyeste salgsprisene 

og hva regresjonsmodellen 

predikerer for de observerte 

boligene gitt deres kjenne-

tegn. 

 

 

 

For boligtyper og områ-

der finner vi så fram til en 

typisk prisstigning ved å 

identifisere mediannivået 

for forholdet mellom ob-

serverte priser og predikert 

pris. Mediannivået angir den 

prisstigningen hvor femti 

prosent av observasjonene 

er lavere og femti prosent 

er høyere. På denne måten 

kontrollerer vi for sammen-

setningseffekter og ulik 

prisutvikling for ulike typer 

boliger – og er i stand til å 

si hva prisutviklingen er for 

sammenliknbare objekter. 

Indeksen for hele Norge 

beregnes som en volum-

vektet oppaggregering av 

indeksene for hele Norge 

over boligtyper. Den er ikke 

en oppaggregering av in-

deksene for underområder 

som fylker.
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Prisendring fritidsboliger på fjellet historisk.
Årstall

FRITIDSBOLIGMARKEDET FOR FJELLHYTTER

Prisene for fritidsboliger på fjellet falt med 0,7 prosent 

fra mars 2013 til februar 2014. Den typiske fritidsbo-

ligen på fjellet i Norge kostet 1 450 000,-  

Interessen for fjellhytter er fortsatt stor, selv om 

markedet utvikler seg ulikt for landets mest populære 

vintersportssteder. Det selges flest fritidsboliger i Try-

sil, Ringsaker og Hol, mens Sirdal, Hemsedal og Hol 

hadde de høyeste prisene. 

 

Fritidsboliger på fjellet har hatt en relativt svak prisut-

vikling de siste årene. En viktig årsak er at det i noen 

regioner er blitt bygd ut mange nye hyttefelt. Det har 

medført en stor tilbudsside og dempet prisutvikling 

på hyttene. Fra mars 2013 til februar 2014 er det blitt 

solgt 2 398 hytter på fjellet, en nedgang på cirka 10 

prosent sammenliknet med samme periode året før. 

Det er likevel et høyt salgsvolum historisk sett, og 

bekrefter en fremdeles stor interesse for fritidsboliger 

på fjellet. 

 

Gjennomsnittlig salgstid for fritidsboligene på FINN.no 

var 124 dager, mot 108 dager i tilsvarende periode året 

før. Raskest har det gått på Voss, der det det i snitt har 

tatt 41 dager å selge en hytte. Lengst tid tok det i Bykle 

med en gjennomsnittlig salgstid på 243 dager. 

 

Sirdal er landets dyreste hyttekommune, hvor den 

typisk omsatte fritidsboligen kostet 2 800 000 kroner 

(medianprisen). Dernest følger Hol kommune (med 

Geilo) og Hemsedal med en medianpris på 2 500 000 

kroner. I Øyer (med Hafjell) og Krødsherad (med  

Norefjell) koster den typiske fritidsboligen 2 400 000 

kroner. 

Trysil topper både statistikken for antall hytter for salg 

og omsetning. Det ble i Trysil solgt 144 solgte hytter 

i perioden. Dernest følger Ringsaker med 102 og Hol 

med 86 solgte hytter. Trysil og Ringsaker har hatt en 

marginal nedgang i salgsvolumet siste året, mens 

hyttesalget har nådd rekordhøyder i Hol.
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SIRDAL 2 800 000

HEMSEDAL 2 500 000

HOL 2 500 000

KRØDSHERAD 2 400 000

ØYER 2 400 000

NES (B.) 2 150 000

ØYSTRE SLIDRE 2 150 000

VINJE 2 075 000

VESTRE SLIDRE 2 050 000

BYKLE 1 935 000

VOSS 1 880 000

RINGEBU 1 870 939

OPPDAL 1 787 500

KVAM 1 750 000

NISSEDAL 1 625 000

SIGDAL 1 580 000

NORE OG UVDAL 1 550 000

TRYSIL 1 550 000

GAUSDAL 1 462 500

RINGSAKER 1 430 500

ÅSERAL 1 410 000

FLESBERG 1 300 000

NORD-AURDAL 1 075 000

NORDRE LAND 1 050 000

SØR-AURDAL 985 000

KONGSBERG 970 000

ETNEDAL 750 000

RINGERIKE 720 000

GOL 712 500

Prisnivå for median fritidsbolig på fjellet. 
Figuren viser topp 20 kommuner rangert etter prisnivå.
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FRITIDSBOLIGMARKEDET FOR SJØHYTTER 

Prisene for fritidsboliger ved sjøen har steget med  

0,9 prosent juli 2013 til juni 2014. Den typiske sjøhytten 

kostet i snitt kroner 2 000 211,-  

 

Fritidsboliger ved sjøen har hatt en svak prisutvikling 

de senere årene, men i løpet av det siste året har 

utviklingen snudd. Interessen for å kjøpe en sjøhytte 

er fortsatt høy i Norge, til tross for sterk konkurranse 

fra utlandet.  

Fra juli 2013 til juni 2014 ble det solgt 2 149 sjøhytter. 

Det er 119 flere enn året før – en oppgang 5,5 pro-

sent. Hurum, Hvaler og Fredrikstad er kommunene 

med størst antall salg det siste året med henholdsvis 

62, 62 og 56 solgte fritidseiendommer. I mai og juni 

2014 ble det solgt 597 sjøhytter – en økning fra i fjor 

på 15 prosent. 

 

I snitt tar det 107 dager å selge en fritidsbolig ved 

sjøen. Det er en økning på 19 dager fra samme perio-

de i fjor. Raskest gikk det å selge fritidsbolig i Røyken 

med et snitt på 55 dager. Tregest gikk det i Risør med 

et snitt på 253 dager. 

 

Tjøme er landets dyreste sjøhyttekommune. Den 

typiske fritidsboligen (medianpris) koster på Tjøme 

kroner 4 478 929,-. Deretter følger Søgne med en 

medianpris på kroner 4 421 000,- og Lillesand med 

en medianpris på kroner 4 288 235,-. 

 

Den generelle trenden er at selgerne ikke oppnår pri-

santydning. I snitt ble hyttene som ble omsatt sist år 

solgt 3,3 prosent under prisantydning. 

 

Tallene vitner om et selektivt marked, der selgerne 

og kjøperne finner hverandre gjennom lengre for-

handlinger. 
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Figuren viser topp 25 kommuner rangert etter prisnivå.
Dyreste med minst 10 omsetninger. 

TJØME 4 478 929

SØGNE 4 421 000

LILLESAND 4 288 235

SANDEFJORD 3 804 000

RYGGE 3  622 346

TVEDESTRAND 3 410 952

KRAGERØ 3 183 681

OS (HORDALAND) 3 113 021

PORSGRUNN 3 028 313

HVALER 2 974 653

KRISTIANSAND 2 877 407

OSLO 2 835 000

LARVIK 2 777 358

ARENDAL 2 775 294

NESODDEN 2 735 000

SARPSBORG 2 596 944

FREDRIKSTAD 2 564 732

GRIMSTAD 2 561 667

HURUM 2 550 887

MANDAL 2 515 455 

HÅ 2 508 182 

RISØR 2 368 000

VESTBY 2 289 722

LINDESNES 2 257 684

FARSUND 2 186 935
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LEIEPRISINDEKS 2014

Leieprisene har fra andre til tredje kvartal i 2014 gått 

ned med 0,6 prosent. En gjennomsnittlig 2-roms leilig-

het leies ut for kroner 11.082,- i Oslo, kroner 9.995,- i 

Bergen og kroner 9.829,- i Trondheim. 

 

 

Etter en periode med stort press i leiemarkedet var 

trenden i leieprisutviklingen en moderat nedgang.
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Medieomtale

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk gjør Eiendom Norge til en av 
landets mest omtalte organisasjoner. 

I 2014 ble foreningen omtalt i 3860 medieoppslag, 

ifølge medieovervåkningsbyrået Retriever mot 2858 

omtaler i 2013. Antallet oppslag er ikke et mål i seg 

selv, men den massive økningen tyder på at vi har klart 

å spisse budskapet, samt profilere foreningen med 

flere saker enn kun boligpriser. Spredning i oppslag og 

tema er større i 2014 enn tidligere år. 

Utviklingen i foreningens omtale siden stiftelsen i 

2001 sammenfaller til en viss grad med den generelle 

markedsutviklingen og medieutviklingen i perioden. 

Dessuten er boligmarkedet, enten det er forbrukersa-

ker eller makroøkonomi populært stoff i mediene, og 

det er tydelig blitt større interesse for dette de siste 

10-15 årene. 

Retrievers søk «eiendomsmarkedet», som fanger  

opp all omtale av nettopp eiendomsmarkedet, illustrer 

utviklingstrekkene. For det første er det i perioden 

blitt betydelig flere medier, særlig nettmedier som 
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Eiendom Norge EFF

publiserer saker hyppig. For det andre nådde omta-

len av eiendomsmarkedet en topp i 2008 på grunn av 

finanskrisen utløst høsten 2007. Det er tydelig at kriser 

i økonomien, politikken og boligmarkedet gir mer om-

tale av eiendomsmarkedet i mediene. Dette ser vi klart 

etter finanskrisen. Den store oppmerksomheten om 

boligpolitikk og boligbygging i 2012 økte omtalen. Det 

samme gjorde avdempingen i boligmarkedet høsten 

2013, noe som illustreres av at november og desember 

2013 er blant de månedene boligprisstatistikken har 

fått mest omtale de senere årene. 

Nedslagsfeltet for foreningen og særlig statistikken er 

stor. I snitt når omtalen av foreningen hver nordmann 

med nesten 70 medieoppslag i året. Retriever estime-

rer annonseverdien av den samlede omtalen i 2014 til 

cirka 110 millioner kroner, hvor av tv-omtale utgjør 

den største verdien. Eksempelvis ble Eiendom Norge 

omtalt på Dagsrevyen hele åtte ganger i 2014 – et av de 

høyeste rangerte medieoppslagene i Norge.

 

Gjennom året følger mediedekningen et klart mønster 

med en topp med publiseringen av boligprisstatis-

tikken den tredje virkedagen hver måned, og i snitt 

genererer pressemeldingen og pressekonferansen 

for statistikken om lag 120 medieoppslag per måned. 

Interessen for statistikken er imidlertid konjunkturav-

hengig. Uro i boligmarkedet eller oversiktsvekkende 

tall gir stor oppmerksomhet, på lik linje med at inter-

essen er mindre om sommeren når det er lite aktivitet 

i boligmarkedet. Når det gjelder de øvrige sakene 

vi har profilert oss på gjennom året følger det ofte 

et annet mønster. Slike oppslag gir en mer spisset 

profilering i spesifikke kanaler, eksempelvis spesielt 

rettet mot beslutningstakere, slik som kronikker og 

debattinnlegg. 
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Grafen viser antall medieoppslag per måned. Kilde: Retriever.

Grafen viser omtalen av eiendomsmarkedet i norsk media fra 1980 til i dag. Kilde: Retriever.
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Grafen viser verdien av medieoppslag per måned i 2014 målt i annonseverdi. Kilde: Retriever. Grafene viser fordeling av medieoppslagene om foreningen i 2014 etter medietype. Kilde: Retriever.
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Tysktime og Merkels kateterT yskland har store utfor-
dringer, men det skyldes

neppe få akademikere. Den

virkelig store utfordringen er den

lave fødselsraten helt siden 1970-

årene. Landet har Europas eldste

befolkning med en medianverdi

på 45 år. Det påvirker stats-

finansene (trenger sparing),

næringsliv og innvandring. 

Når Volkswagen har målsatt 

at det skal bli verdens største

bilfabrikk, må det nødvendig

investere ute, nærmere marke-

dene og der det finner arbeids-

kraft. At tyske varer er så etter-

spurt skyldes også det nære

samarbeidet mellom forsk-

ningsinstitusjonene, universite-

tene og næringslivet. 
En annen grunn er Tysklands

(samt Østerrike og Sveits) helt

spesielle (todelte) utdannelses-

system med vekt på yrkesutdan-

nelse. Disse tre tyskspråklige

landene har alle en lavere andel

akademikere, men samtidig en 

betydelig lavere ungdomsar-

beidsløshet enn andre land i 

Europa.  For Finland, Spania og Italia 

er forholdet motsatt: en bety-

delig høyere andel akademikere,

men samtidig en høy arbeids-

løshet blant ungdom. Om den

høye andelen akademikere vil gi 

INNLEGGØkonomi

Mer person-vern

DN har en debatt om 
behovet for beskyt-

NN
telse av personvern-

data ved outsourcing. Grete

Faremo antyder 8. januar et

behov for politisk debatt og

strengere lovgivning.
Det hun sikkert kjenner til,

men ikke trekker frem, er 

bruken av såkalte Binding

Corporate Rules (BCR). BCR er

konserninterne regler som regu-

lerer håndtering av personopp-

lysninger på en ensartet måte i

hele det globale konsernet. Slike

virksomhetsregler kan oppfylle

personopplysningslovens krav til

garanti for vern av den regis-

trertes rettigheter, også i land

som ikke sikrer en forsvarlig

behandling av opplysningene.

I dag er det ganske få norske

selskaper som benytter seg av 

BCR, det er langt mer utbredt i

særlig Tyskland, Storbritannia 

og Frankrike. Det kan skyldes at

det kan ta lang tid å få en BCR-

struktur godkjent. En søknad

skal legges frem for Datatilsynet

i Norge for godkjennelse, som

igjen må få godkjennelse fra 

minst én annen personvern-

myndighet i Europa.
Fra EU-hold er det i utkast til

nytt personverndirektiv signali-

sert et ønske om at dagens

praksis rundt BCR reguleres i

lov. Datatilsynet har i dag

mulighet til å sanksjonere mot

brudd på behandling av person-

opplysninger, herunder overfø-

ring av personopplysninger til

utlandet, i form av å fatte

vedtak om overtredelsesgebyr

på inntil 10G (rundt 850.000

kroner).I forslag til nytt personvern-

direktiv foreslås det at overtre-

delsesgebyr helt opp mot fem

prosent av global omsetning

kan gis. Da begynner det å bli

dyrt å ikke følge personopplys-

ningslovens bestemmelser.

Norske konsern som er
avhengig av fri flyt av person-

opplysninger innenfor sin 

konsernstruktur må derfor snu

seg rundt og starte prosessen

for å få BCR på plass – i dag.
 Bjørn Ofstad, advokat i 

Deloitte

INNLEGGPersonvern

DN 8. januar
DN 8. januar

Reform også for plan o
P lan- og byggesaker er ved

siden av barnehager,
grunnskole og eldreom-

sorg i dag kommunenes 

viktigste oppgaver.
Eiendomsmeglingsforetak, som

jeg representerer, er storforbru-

kere av informasjon fra norske 

kommuner, fordi vi etter eien-

domsmeglingsloven har en 

undersøkelses- og opplysnings-

plikt for en rekke forhold ved

eiendommen som selges.

Disse opplysningene må 

hentes inn i kommunenes plan- 

og bygningsetater. Her er effek-

tiviserings- og samordningspo-

tensialet stort, for det er i dag

enorm variasjon i kvalitet og

service i kommunenes tjenester.

Enkelte kommuner har utvi-

klet gode digitale tjenester som

leverer opplysninger raskt.

Andre kommuner er digitale

sinker og bruker manuelle

tjenester, hvor det kan gå 

mange uker å hente ut opplys-

ninger. Dessuten er arkivene

ofte svært mangelfulle. Derfor

må det samtidig med kommu-

nereformen etableres en

nasjonal ikt-standard for plan-

og byggesaksbehandling.

Dagens regime er lite effek-

tivt, uforutsigbart og kost-

nadskrevende for forbrukere,

boligbyggere og eiendoms-

meglere. Dessuten innebærer

dagens tilstand en betydelig

risiko for manuelle feil. Dette er

svært uheldig fordi det gjerne

berører boligselgere som er i en

kritisk situasjon – de har kjøpt

ny bolig og skal selge sin eksis-

terende. Det offentlige påfører

med andre ord borgerne risiko.

Nasjonalt definerte oppgaver

og krav til kommunene i plan-

og byggesaker er av kritisk 

betydning.Ekspertutvalget og statsråd

Jan Tore Sanner (H) bør se på 

hvordan effektivitet og et forut-

sigbart plan- og byggesaksre-

gime kan etableres i alle norske

kommuner. Det gjelder både

arkivtjenester, god saksbehand-

ling og politisk behandling. Sist-

nevnte er også vesentlig, for 

reformen må ta sikt på å fore-

bygge korrupsjon og kamera-

deri.
Regulering av eiendom, kan

ha stor økonomisk verdi, og i

små kommuner sitter ofte poli-

tikerne svært nær beslutninger

for egen, venner og bekjentes 

eiendom. Kommunereformen

må derfor sørge for å gi oss 

kommuner med en kritisk stør-

relse, som gjør at de folkevalgte 

faktisk kan være inhabile i gitte

saker.
Sist uke kom nyheten om at

Arbeiderpartiet og nestleder 

Helga Pedersen er avventende, 

men positive til regjeringen og

statsråd Jan Tore Sanners (H)

varslede kommunereform. Sist

uke møtte også seks kandidater 

for kommunesammenslåinger 

stortingspresident og Oppland-

representant Olemic Thom-

mes sen (H) og statsråd Jan Tore 

Sanner (H). Ordførere fra seks Valdres-

kommuner var invitert til stor-

tingspresidentens kontor for å 

diskutere samarbeid mellom 

kommunene, som samlet har 

omtrent 18 000 innbyggere.

Valdres er et typisk eksempel på 

at dagens kommunegrenser

ikke er tilpasset arbeidsmar-

kedet, næringslivet, kommunale

oppgaver og samfunnet som

sådan.
Valdres er et område i vekst

og blant annet et av landets

viktigste hytteområder. Én

Valdres-kommune vil ha stor

innvirkning på effektivitet i

tjenestetilbudet for innbyg-

gerne, bedre regional planleg-

ging og på sikt også lavere

driftskostnader i kommunen.

Regioner som Valdres med en

uhensiktsmessig kommune-

struktur og som samarbeider 

over grensene gjennom såkalt 

interkommunalt samarbeid, er 

det av mange av blant dagens

428 kommuner. Potensial for

sammenslåinger og sterkere

kommuner er med andre ord 

stort, når samarbeid på tvers av 

grensene allerede er etablert.

Valdres-kommunenes positive

INNLEGG Politikk

Et nytt og mer forutsigbart

regime for plan- og byggesaker må

bli en av kommunereformens

viktigste saker, skriver administre-

rende direktør Christian V. Dreyer

i Eiendomsmeglerforetakenes

Forening.

VIL HA END-RING I PLAN-OG BYGGESA-KER. ChristianV. Dreyer, Eien-domsmegler-foretakenes Forening.

FEBRUAR 

Dette koster den norske snitt-hytta

Aftenposten - Login. Publisert på nett 27.02.2014 09:25. Profil: Egenomtale, EFF.

Synne Hellum Marschhäuser.Prisene har falt, men disse stedene klarer seg

best prismessig. Prisene for fritidsboliger falt

med 0,7 prosent det siste året, ifølge

Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

Fra mars 2013 til februar 2014 ble det solgt

2398 hytter på fjellet. Det er omtrent 10 prosent

færre enn samme periode året før.
- Fritidsboliger på fjellet har hatt en relativt svak

prisutvikling de siste årene. En viktig årsak er at

det i noen regioner er blitt bygd ut mange nye

hyttefelt. Det har medført en stor tilbudsside og

dempet prisutvikling på hyttene, sier Christian

Vammervold Dreyer, administrerende direktør i

Eff ifølge pressemeldingen.Interessen for hyttene er fortsatt stor, til tross for

lavere salgsvolum, ifølge Dreyer.
Dyreste hyttekommuneGjennomsnittshytta kostet 1.450.000 kroner,

ifølge Eff. Flest hytter selges i Trysil, Ringsaker

og Hol, mens hyttene var dyrest i Sirdal,

Hemsedal og Hol.Prisutviklingen regionalt kan påvirkes betydelig av

variasjoner i kvalitet og beliggenhet for objektene

som selges, ifølge Eff.I den dyreste hyttekommunen, Sirdal, kostet den

typiske omsatte fritidsboligen 2.800.000 kroner.

Videre følger Hol kommune og Hemsedal med en

medianpris på 2.500.000 kroner.
I Trysil ble det solgt flest hytter, 144 stykker i

perioden. Videre følger Ringsaker med 102, og

Hol med 86 solgte hytter, ifølge Eff. I Hol har

hyttesalget nådd rekordhøyder, mens salget i

Trysil og Ringsaker har gått litt ned.
- Det startet litt tregt i januar, men vi har solgt en

del nå, og det kommer inn en del bud. Akkurat nå

er det god aktivitet, sier Gjermund Svendsen-

Rosendal i DNB Eiendom Hemsedal/Hallingdal.

Kortest omsetningstid på Voss
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- De bestemmer ikke hvordan normen skal tolkes

Dine Penger. Publisert på nett 22.02.2014 14:24. Profil: Egenomtale, EFF.

Regler Karl Wig.
Eff-sjef Christian Dreyer holder fast ved at

meglere bør få kreve at du registrerer deg for å

kunne laste ned boligprospekter. IKKE ENIGE:

Forbrukerombudet og meglerbransjen er fortsatt

ikke kommet til enighet om nedlastbare

prospekter.
Her Christian Vammervold Dreyer,

administrerende direktør i
Eiendomsmeglerforetakenes forening. Strid om

prospekt-nedlastin g. Dermed er meglerbransjen

fortsatt helt uenig med Forbrukerombudet om

hvordan den nye bransjenormen for

markedsføring av boligsalg egentlig skal tolkes -

nær to måneder etter at den trådte i kraft.

Den største nyheten i normen er at prospekter nå

skal legge ut for nedlasting 48 timer i forkant av

første visning.
Formålet er at du som boligkjøper skal kunne

sette deg inn i viktig informasjon om boligen i god

tid før budrunden starter.Uenighet. Men meglerbransjen har ikke

implementert bestemmelsen slik

Forbrukerombudet hadde sett for seg.

Som Dine Penger skrev i januar, krever nesten

alle meglere at du fyller ut et bestillingsskjema

hvor du må legge inn personopplysninger, før du

kan laste ned prospektene.
Det er ikke Forbrukerombudet med på. De mener

normen gjorde det klart at interessenter fritt kan

kan laste ned prospektene via lenke i

boligannonsene, uten slike hindre - og at de nye

bestemmelsene derfor ikke blir fulgt i praksis.

- Må få avklaring. Knappe to uker før den første

vårmåneden, er det fortsatt ingen enighet å

spore mellom Eiendomsmeglerforetakenes

forening (Eff) og Forbrukerombudet om prospekt-

bestemmelsen fra nyttår.- Det vil være et spørsmål om hvor mye vi kan

bevege oss vekk fra vår forståelse om at
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Stiller spørsmål ved boligbehovet

Finansavisen. Publisert på trykk 06.02.2014. Profil: Egenomtale, EFF. Side: 21.
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SKANDINAVIAS ALPERBestill skiferien nå!

Stiller spørsmål ved boligbehovet

– Dette utfordrer en del etablerte 

sannheter om boligbyggebehovet i 

Oslo, sier adm. direktør Christian 

V. Dreyer i Eiendomsmeglerforeta-

kenes Forening (EFF).
I lengre tid har mange fryktet 

at lav nybygging i hovedstaden vil 

sende boligprisene opp en meget 

bratt bakke. Men i januar steg Os-

lo-prisene med fattige 1,7 prosent, 

mens prisene i landet totalt steg med 

2,4 prosent – også det en meget svak 

økning til januar å være.
Til sammenligning steg bolig-

prisene i Tromsø med 3,0 prosent.

– Så etterspørselen etter boliger 

er mer elastisk enn dere hadde for-

utsett?
– Ja, det er det jeg sier. Vi ser at 

dagens boligbygging har skapt et 

tilbudsoverskudd, så det er mulig 

man må justere behovsanslaget. 

Samtidig vil det lave salget av nye 

boliger i høst gi vesentlig mindre 

bygging og derigjennom presse 

prisene opp igjen, tror Dreyer.

Slo forventningene
I går kunne EFF altså presentere ut-

viklingen for januar. Obos hadde på 

forhånd meldt om en prisutvikling 

på 2,4 prosent i sitt system, og nøy-

aktig likt ble resultatet i den langt 

større EFF-statistikken. Januar er 

en måned med tradisjonelt sterk 

prisvekst – faktisk har prisene i ja-

nuar steget hvert år siden 90-tallet 

– og 2,4 prosent er på nedsiden av 

det normale. Sesongkorrigert endte 

dermed årets første måned ned 0,1 

prosent. I snitt koster en bolig nøy-

aktig 1 prosent mindre enn for ett 

år siden.– Historisk er dette en svak janu-

ar, men det er likevel over forvent-

ningene vi hadde ved inngangen til 

måneden. Sett i lys av varelageret ut 

av desember, regnet vi med en sva-

kere utvikling enn dette, sier Dreyer, 

som raskt legger til at omsetningen 

var historisk høy.6.088 boliger skiftet hender, 

mot 6.001 på samme tid i fjor. 

Samtidig er svært mange boliger 

annonsert for salg.
– Det er 19.686 boliger til salgs på 

Finn nå, og det virker som om antal-

let øker?– Det er veldig misvisende, det 

tallet på Finn. Man skal være for-

siktig med å bruke det, fordi mange 

prosjekter er inkludert. Vi mener 

antallet er rundt 13.000.
– Hvorfor blir dette så ulikt?

– Det må nesten Finn svare på, 

men vi mener Finn-tallene svinger 

mye mer enn våre tall gjør.

– Hvor kommer deres tall fra?

– De kommer fra Finn, men vi 

vasker dem med hensyn til hva slags 

typer annonser det er snakk om.

OL-bremsDreyer tror på et flatt marked i må-

nedene som kommer, men at omset-

ningen blir lavere i februar.

– Nå har vi hatt to måneder som 

har vært ganske flate, og jeg tror 

det vil prege markedet den kom-

mende tiden. Men vi har både 

vinterferie og OL i februar i år, og 

det vil skape noe støy i boligsalget, 

sier han.

IKKE SÅ PREKÆRT LIKEVEL? 

Adm. direktør Christian V. Dreyer i EFF 

konstaterer at prispresset i hoved-

staden avtar.  

FOTO: IVÁN KVERME

Oslo utmerket seg med lavest prisvekst blant de 

store byene i januar. Det får EFF til å stusse. Boligtempen 2014

Finansavisen har spurt en 

rekke eksperter om deres 

anslag for boligprisene i 2014.

Anslaget baserer seg på 

definisjonen «gjennomsnitts-

prisen for alle boligtyper hittil i 

2013 mot gjennomsnittet for 

hele 2014» i megler-

statistikken.
Grafikk:
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AF EIENDOM ANER LAVERE BYGGEKOSTNADER

Evig tomtejakt i Indre Oslofjord

 � Tror bygge  kostnadene skal ned

KRYDDERHAGEN: Höegh og AF er i gang med storsatsingen Hasle Linje, 

og så langt er 26 av 51 leiligheter i første etappe solgt. Det skal bli flere 

næringsbygg og rundt 500 boenheter på det gamle Arcus-området i Oslo. 

 

ILLusTRAsjON: MIR

Øivind Solbakken i Hadrian Ei-

endom formidler boligtomter og 

bygninger som kan gjøres om 

fra nærings- til boligformål. Han 

hevder «proffene» har tatt bolig-

markedsnedturen med et rolig 

skuldertrekk.

– De store utbyggerne som byg-

ger mange boliger hvert eneste år 

har ikke vært nervøse i det hele 

tatt. For dem har korreksjonene 

de seneste månedene vært for små 

krusninger å regne, sier Solbakken.

Da er det snarere spenning 

knyttet til veien videre, forteller 

han.
– Det forventes nå at byggekost-

nadene skal ned i tiden som kom-

mer, så det blir interessant å se hva 

som skjer i boligmarkedet når vi 

kommer over påske.

Står stødig gjennom nedturen

PRIKKEN OVER I-EN: Det nærmer seg byggestart for Kilen Panorama (tårnet 

midt i bildet).  

ILLusTRAsjON: AF EIENDOM

Oslo utmerket seg med lavest prisvekst blant de

store byene i januar. Det får EFF til å stusse.

- Dette utfordrer en del etablerte sannheter om

boligbyggebehovet i Oslo, sier adm. direktør

Christian V. Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes

Forening (EFF).I lengre tid har mange fryktet at lav nybygging i

hovedstaden vil sende boligprisene opp en meget

bratt bakke. Men i januar steg Oslo-prisene med

fattige 1,7 prosent, mens prisene i landet totalt

steg med 2,4 prosent - også det en meget svak

økning til januar å være.
Til sammenligning steg boligprisene i Tromsø

med 3,0 prosent.- Så etterspørselen etter boliger er mer elastisk

enn dere hadde forutsett?

- Ja, det er det jeg sier. Vi ser at dagens

boligbygging har skapt et tilbudsoverskudd, så

det er mulig man må justere behovsanslaget.

Samtidig vil det lave salget av nye boliger i høst

gi vesentlig mindre bygging og derigjennom

presse prisene opp igjen, tror Dreyer.

Slo forventningeneI går kunne EFF altså presentere utviklingen for

januar. Obos hadde på forhånd meldt om en

prisutvikling på 2,4 prosent i sitt system, og

nøyaktig likt ble resultatet i den langt større EFF-

statistikken. Januar er en måned med

tradisjonelt sterk prisvekst - faktisk har prisene i

januar steget hvert år siden 90-tallet - og 2,4

prosent er på nedsiden av det normale.

Sesongkorrigert endte dermed årets første

måned ned 0,1 prosent. I snitt koster en bolig

nøyaktig 1 prosent mindre enn for ett år siden.

- Historisk er dette en svak januar, men det er

likevel over forventningene vi hadde ved

inngangen til måneden. Sett i lys av varelageret

ut av desember, regnet vi med en svakere

utvikling enn dette, sier Dreyer, som raskt legger

til at omsetningen var historisk høy.

6.088 boliger skiftet hender, mot 6.001 på samme tid i

fjor. Samtidig er svært mange boliger annonsert for salg.

- Det er 19.686 boliger til salgs på Finn nå, og det virker

som om antallet øker?
- Det er veldig misvisende, det tallet på Finn. Man skal

være forsiktig med å bruke det, fordi mange prosjekter

er inkludert. Vi mener antallet er rundt 13.000.

- Hvorfor blir dette så ulikt?

- Det må nesten Finn svare på, men vi mener Finn-tallene

svinger mye mer enn våre tall gjør.

- Hvor kommer deres tall fra?

- De kommer fra Finn, men vi vasker dem med hensyn til

hva slags typer annonser det er snakk om.

OL-brems
Dreyer tror på et flatt marked i månedene som kommer,

men at omsetningen blir lavere i februar.
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Kjøperne er tilbake og boliger går til kjempepriser

Dagbladet. Publisert på nett 05.02.2014 19:12. Profil: Egenomtale, EFF.

Odd Steinar Parr odd.steinar@hegnar.no.

Noen meglere drukner i boliger, men i Oslo er det

for lite å selge. Da presses prisene minst like

høyt som før.
(Hegnar.no): Tall fra Eiendomsmeglerforetakenes

Forening (EFF), Finn.no og Eiendomsverdi lagt

frem onsdag viser at boligprisene som vanlig steg

i januar.
Men oppgangen på 2,4 prosent fra desember var

mindre enn den pleier å være. Sesongjustert var

prisene ned 0,1 prosent på månedsbasis. Det vil

si at den underliggende prisutviklingen i januar

var - om enn marginalt - negativ.
Boligprisene i januar lå 1,0 prosent under nivået i

tilsvarende måned i fjor.- Usunt med kraftig oppgang nå
Flate priser ut året gir en 2014-endring i

boligprisene på minus 1,5 prosent.

- Prismessig ble januar en svak måned, men tatt i

betraktning volumet av usolgte boliger satt vi

inne med enda lavere prognoser, sier EFF-direktør

Christian Vammervold Dreyer til HegnarOnline.

- Ser vi tilbake i tid, er det bare januar i 2008

som har vært svakere prismessig. Men det synes

vi bare er bra. En kraftig prisoppgang nå hadde

vært usunt, også i forhold til at gjeldsveksten

ikke eskalerer ytterligere, fortsetter han.

Det viktige er ifølge Dreyer at omsetningen er i

gang, og at folk føler seg trygge på å komme seg

inn og ut av markedet.Salget til all time high i januar
Og omsetningen har kommet mer i gang enn EFF

hadde sett for seg.- Den største overraskelsen denne måneden var

helt klart omsetningen. Vi har aldri registrert så

mange salg i januar som vi har i år. Ser du én
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Boligpriser og statistisk metode

Eiendomsmarkedet Prisutvikling

Stavanger Aftenblad. Publisert på trykk 10.03.2014. Profil: Egenomtale, EFF.

Erling Røed Larsen. Side: 16.
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Eiendomsmarkedet  Prisutvikling

Les tallserier med varsomhet, er statistikkens fjellvettregel.

Boligpriser og statistisk metode

I Stavanger aftenblad  ble det 6. 

mars i år publisert en artikkel av 

Toralf Sandø med tittelen «Hva 

skjer med boligprisene?». Artikke-

len tar for seg noen av utfordringe-

ne knyttet til boligprisberegninger, 

og inneholdt noen formuleringer 

som ikke er presise eller heldige. 

La meg oppklare.1.  «Modellene forsøker å gjøre en 

hel del pærer om til epler, slik at 

man hele tiden sammenlikner epler 

med epler.» Det er selvsagt ikke 

mulig å lage pærer av epler, med 

mindre fysikerne klarer å manipu-

lere molekylstrukturer. Tilsvaren-

de kan man i boligmarkedsanaly-

ser heller ikke omgjøre en to-roms 

leilighet til et fire-roms rekkehus. 

Det er heller ikke det modellene 

skal. Ambisjonen er å bryte en bo-

ligpris ned til delpriser for bestem-

te kjennetegn som størrelse, belig-

genhet, standard, garasjetilgang 

og balkongmulighet. På fagsprå-

ket kalles dette for «hedonistisk 

regresjon». Fordelen med dette er 

at analytikerne kan legge inn salgs-

tidspunktet, noe som gjør det mu-

lig å isolere hva som er prisutviklin-

gen fra januar til februar – når alle 

andre kjennetegn er helt like. Det-

te er bakgrunnen for alt arbeid med 

boligprisindekser. Dette er prin-

sippet bak hva seriøse statistikk-

produsenter og forskere over hele 

verden gjør. Det er også derfor Eff 

(Eiendomsmeglerforetakenes for-

ening), Finn.no og Eiendomsverdi 

ønsker fokus på boligprisindeksen i 

stedet for på for eksempel prisen på 

et hvitt rekkehus fra 1982 på Slem-

dal. Det første er relevant og inter-

essant for hele Norge. Det siste er 

det ikke.
2.  «En kritikk som statistikere har 

reist, er hvordan modellskiftet ble 

gjort. Det faglig beste hadde vært å 

kjøre en kontrollperiode der begge 

modellene ble brukt side om side i 

mange måneder.» Dette er neppe 

riktig. Selv jobbet jeg i Statistisk 

sentralbyrå i perioden 1994-2010, 

og er det én ting vi visste der, så 

er det at to metoder forvirrer mer 

enn de forklarer. Det kan riktignok 

være nyttig for visse forskere, men 

for dem har vi andre kommunika-

sjonskanaler. Publikum vil ha det 

beste – og kun det beste. Dette il-

lustrerer jo artikkelforfatteren selv 

da han – stikk i strid med det han 

selv forklarer – faktisk i siste set-

ning presenterer tall på det han me-

ner må være epler (tidligere rappor-

ter fra Stavanger-området) med det 

han sier er pærer (nåværende rap-

porter fra Stavanger-området). Tal-

lene fra to metoder er ikke direkte 

sammenliknbare – og kan ikke være 

det. Men noen metoder er å fore-

trekke framfor andre. Og da er vI Inne på  hvorfor Eff, Finn.

no og Eiendomsverdi faktisk valg-

te å gå over til en forbedret metode. 

En startvariant er nemlig å satse 

på å si noe om prisutviklingen ved 

å studere sammenhengen mellom 

kvadratmeterpris og størrelse for 

gitte boligtyper i gitt områder. Der-

nest kan man velge seg ut represen-

tative, beregnede kvadratmeterpri-

ser for – la oss si – eneboliger, rek-

kehus og leiligheter. Dette er slett 

ikke dumt – og har stor informa-

sjonsverdi. Det var bakgrunnen til 

den gamle metoden. Hva er så for-

bedringspotensialet? Vel, husk på 

at boliger varierer på mange andre 

kjennetegn. Det er om å gjøre å ta 

hensyn til flest mulig av dem. Ved 

å gjøre nettopp det, vil vi begynne 

å nærme oss idealet, nemlig å sam-

menlikne prisen på 1 kilo epler av 

typen «Pink Lady». Det er mye 

mer informativt enn å sammenlik-

ne prisene på to kurver med tilfel-

dige blandinger av epler og pærer.

Når forbedringspotensialet var 

så tydelig, valgte samarbeidspar-

tene å gjennomføre endringen så 

raskt som mulig. Sammenliknings-

analyser ble gjort. Metodologiske 

endringer ble kommunisert. I ste-

det for å skape forvirring med fle-

re tallserier, ble fokus lagt på rask 

endring til forbedringen. Derfor 

kan lesere og brukere være trygge 

på at prisendringene som Eff rap-

porterer hver måned, er godt foran-

kret i solide, faglige beregninger – 

og faktisk er svært nær forsknings-

fronten. Selv skal jeg presentere 

analysemateriale herfra på en stor 

konferanse med flere tusen forske-

re i USA om noen få måneder.

Og Mark Twains advarsel om 

«Lies, damned lies, and statistics» 

er ikke noen fordømmelse av sta-

tistikkfaget. Snarere tvert imot. 

Det er en oppfordring til brukerne 

om å lytte til råd gitt av erfarne sta-

tistikkfolk; en statistikkens «Fjell-

vettregel». Den sier: Les tallserier 

med varsomhet. Det er nøyaktig 

derfor vi hele tiden etterstreber å 

presentere den aller mest presise 

og informative boligprisstatistik-

ken.

Lesere og brukere kan være trygge på at pris-

endringene som Eiendomsmeglerforetakenes 

forening rapporterer hver måned, er godt 

forankret i solide, faglige beregninger, skriver 

artikkelforfatteren. Foto: Pål Christensen

Erling Røed LarsenForskningssjef, Eien-
domsverdi, og pro-

fessor, Institutt for 
samfunnsøkonomi, 

Handelshøyskolen BI

Les tallserier med varsomhet, er statistikkens

fjellvettregel.
I Stavanger Aftenblad ble det 6. mars i år

publisert en artikkel av Toralf Sandø med tittelen

«Hva skjer med boligprisene?». Artikkelen tar for

seg noen av utfordringene knyttet til

boligprisberegninger, og inneholdt noen

formuleringer som ikke er presise eller heldige.

La meg oppklare.1. «Modellene forsøker å gjøre en hel del pærer

om til epler, slik at man hele tiden sammenlikner

epler med epler.» Det er selvsagt ikke mulig å

lage pærer av epler, med mindre fysikerne klarer

å manipulere molekylstrukturer. Tilsvarende kan

man i boligmarkedsanalyser heller ikke omgjøre

en to-roms leilighet til et fire-roms rekkehus. Det

er heller ikke det modellene skal. Ambisjonen er

å bryte en boligpris ned til delpriser for bestemte

kjennetegn som størrelse, beliggenhet, standard,

garasjetilgang og balkongmulighet. På fagspråket

kalles dette for «hedonistisk regresjon». Fordelen

med dette er at analytikerne kan legge inn

salgstidspunktet, noe som gjør det mulig å

isolere hva som er prisutviklingen fra januar til

februar - når alle andre kjennetegn er helt like.

Dette er bakgrunnen for alt arbeid med

boligprisindekser. Dette er prinsippet bak hva

seriøse statistikkprodusenter og forskere over

hele verden gjør. Det er også derfor Eff

(Eiendomsmeglerforetakenes forening), Finn.no

og Eiendomsverdi ønsker fokus på

boligprisindeksen i stedet for på for eksempel

prisen på et hvitt rekkehus fra 1982 på Slemdal.

Det første er relevant og interessant for hele

Norge. Det siste er det ikke.
2. «En kritikk som statistikere har reist, er

hvordan modellskiftet ble gjort. Det faglig beste

hadde vært å kjøre en kontrollperiode der begge

modellene ble brukt side om side i mange måneder.»

Dette er neppe riktig. Selv jobbet jeg i Statistisk

sentralbyrå i perioden 1994-2010, og er det én ting vi

visste der, så er det at to metoder forvirrer mer enn de

forklarer. Det kan riktignok være nyttig for visse forskere,

men for dem har vi andre kommunikasjonskanaler.

Publikum vil ha det beste - og kun det beste. Dette

illustrerer jo artikkelforfatteren selv da han - stikk i strid

med det han selv forklarer - faktisk i siste setning

presenterer tall på det han mener må være epler

(tidligere rapporter fra Stavanger-området) med det han

sier er pærer (nåværende rapporter fra Stavanger-

området). Tallene fra to metoder er ikke direkte

sammenliknbare - og kan ikke være det. Men noen

metoder er å foretrekke framfor andre.

Og da er vi inne på hvorfor Eff, Finn.no og Eiendomsverdi
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- Et trendskifte i boligmarkedetE24. Publisert på nett 05.03.2014 14:11. Profil: Egenomtale, EFF.
Thomas Solberg.

Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF) menerbruktboligprisene for februar viser at markedethar snudd. Men de er bekymret for det svakenyboligsalget.

- Gjennom høsten i fjor hadde vi et utrolig shakyog usikkert marked, der veldig mangeprognosemakere kom ut og snakket om envesentlig korreksjon og en periode med vesentligboligprisfall. Den tendensen varte til og mednovember. Men i desember skjedde det et ellerannet, sier administrerende direktør ChristanDreyer i EFF.

Han viser til at salgsvolumet var sterkere ennnormalt for desember og at den sesongjusterteprisøkningen var nær null. Denne trendenfortsatte i januar.

Med en sesongjustert februarvekst på 0,3prosent mener Dreyer at markedet definitivt harsnudd.

- Februar forsterker den positive tendensen fra desiste to månedene, og da har vi fått ettrendskifte i boligmarkedet.
- Forventingene har snudd
I månedene september til november i fjor sankbåde de reelle og de sesongjusterte prisenekraftig. Flere mente at dette kunne vær startenpå en langvarig nedgang i prisnivået.

Dreyer mener at boligkjøpernes forventninger harsnudd siden i fjor høst.
- De aller fleste har en helt annen ro i forhold tilutviklingen i boligmarkedet enn i fjor høst.Medienes overskrifter vil prege markedet enperiode, og så vil de fundamentale driverne kjøreover den psykologien etter hvert, sier EFF-sjefen.Men foreningen endrer foreløpig ikke sinprognose for året som helhet. De spår en
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Fredag 10. Januar 2014BoligIkke noe stress over boligpress

– Så veldig bekymret kan jeg ikke si 

at jeg er. Vi har både hus og leilighet, 

og sitter godt i det, humrer Stefan 

Konkoly-Thege. Siden ifjor sommer har han og 

samboeren forsøkt å selge leilighe-

ten i Trosterudveien 2 F på Ris i Oslo 

etter de kjøpte hus i Holmenveien, et 

par minutters kjøretur unna. Siden 

den gang har ikke ett eneste bud tik-

ket inn, kun en altfor lav antydning 

om et bud, og nå vurderes utleie 

dersom helgens visningsrunde ikke 

fører frem. Som boligselger er Konkoly-

Thege likevel oppgitt over skri-

veriene i media og hvordan dette 

påvirker markedet.– Pengene finnes. Børsen går 

så det suser, og mange ting peker 

i riktig retning, selv om jeg er klar 

over at noen piler også peker i gal 

retning. Psykologi spiller en vesent-

lig større rolle enn mye annet.Ikke panikkBoligselgeren er ikke alene. Fleste-

parten av vinnerne av Finansavisens 

Boligtemp for 2013 (se undersak) har 

gjennom nærmest hele nedgangspe-

rioden hevdet at det er mediedrevet 

psykologi som har vært førende for 

utviklingen. Nå mener flere å se en 

bedring i markedet, men uansett 

hvordan utviklingen blir fremover 

er de enige om at det ikke er grunn 

til å rope panikk over litt fall.
– Vi prøver å kommunisere at 

det er greit med prisfall. Det er ingen 

dramatikk i dette, mener Christian 

V. Dreyer, leder i Eiendomsmegler-

foretakenes Forening (EFF).
– Når vi tidligere har hatt opp-

gang på åtte–ti prosent er en 12-må-

nedersvekst på minus 1–2 prosent 

veldig udramatisk. Dette tåler norsk 

økonomi på en utmerket måte, og 

det er sunt med en slik korreksjon 

med jevne mellomrom.
Han får støtte av Baard Schu-

mann i Selvaag Bolig.– La oss si det slik at den tabloide 

presse skriver mye om at alt skal gå 

til helvete. I det ene øyeblikket snak-

ker de markedet ekstremt mye opp, 

men nå fokuserer de på at du er idiot 

hvis du kjøper bolig. Folk blir lei av 

å lese slikt etterhvert, og da norma-

liserer det seg.– Men gjør det noe at markedet 

faller?
– Nei, det er ingen krise. Det er 

kanskje vondt for de som akkurat 

har kjøpt, men de fleste som kjøper 

bolig skal bo der i over tre år.Mange på gjerdet
Boligselger Konkoly-Thege har eid lei-

ligheten i seks år, og er klar over at pris-

stigningen i mellomtiden har vært god.

– Vi har en urealisert gevinst 

som vi i utgangspunktet er veldig 

fornøyd med, men denne er i stor 

grad med på å finansiere den nye 

boligen vi har kjøpt – selv om vi 

ikke har lånt oss til fant.
Han viser til at spådommene har 

variert fra «fullstendig boligkrakk» 

og at bunnen faller helt ut av mar-

kedet, til korreksjon på 5–8 prosent 

eller deromkring. – Vi hadde i sommer en verdi-

vurdering på 6 millioner kroner, 

men har nå senket vår antydning 

til 5,7 millioner. Vi ønsker å bli fer-

dig med den gamle boligen, men 

når vi allerede har senket prisen 

fem prosent har vi tatt høyde for 

den forventede korreksjonen, som 

påvirker hvor langt vi er villig til å 

strekke oss.– Jeg sitter med en følelse av at 

mange har satt seg på gjerdet rett 

og slett for å se hva som skjer, ikke 

fordi de ikke har pengene. Hvis 

man tror man vil få muligheten 

til å betale mindre for noe, velger 

man gjerne det.
Ser til Kristiansand

Boligtaperen i 2013 ble Kristian-

sand, hvor prisene i desember var 

5,6 prosent lavere enn ett år tidlige-

re. Mens de nasjonale snittprisene 

ifjor var 4,9 prosent høyere enn året 

før, var de 0,9 prosent lavere i Kris-

tiansand. Schumann skryter likevel 
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Boligprisene
Boligprisene

ChrIStopher h. Sandøy

ChrIStopher.Sandoy@fInanSavISen.no

Etter noen måneders uro, mener fjorårets beste spåmenn å se bedring i markedet. 

Meglere, boligbyggere og -selgere er ubekymret over prisfall etter mange års vekst.

Når vi tidligere har hatt oppgang på 

åtte–ti prosent er en 12-månedersvekst 

på minus 1–2 prosent veldig udramatisk

ChrIStIan v. dreyer, eff

trÉS aMIGoS: Obos-sjef Martin Mæland (t.h.) rakk i farten å ta imot en champagne som synlig bevis på de beste tippeevnene foran boligfjoråret. Også Christian V. Dreyer i EFF (midten) og Selvaag Bolig-sjef Baard   
Schumann fikk edle dråper.  

AllE FOtO: HåkOn SæBø

21.01.15 08:33
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http://www.lofotposten.no/bolig/article7083917.ece

Boligprisene faller videre

Boligprisene falt med 0,9 prosent fra november til desember i fjor.

Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF) tror prisene vil falle

ytterligere 1-3 prosent i 2014.Les også: – Prisfallet over om ett år

Fra desember 2012 til samme måned i fjor var nedgangen på 0,6

prosent. Det er første gang siden 2009 at veksten i løpet av en 12-

månedersperiode har vært negativ.
Ser man derimot på gjennomsnittet for året, lå boligprisene 4,9

prosent høyere i 2013 enn i 2012. EFF regner med en moderat

prisnedgang i året vi nettopp er gått inn i.

– Etter en sterk boligprisvekst i første kvartal 2013 har prisene hatt

en negativ trend, sier EFF-direktør Christian Vammervold Dreyer.

Se alle eiendommer

Se alle eiendommer til salgs her!

Direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF) må konstatere at boligprisene falt også den siste måneden i 2013.

Foto: Vidar Ruud, ANB

Publisert 06.01.2014 kl 11:15 Oppdatert 06.01.2014 kl 14:56
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Mener markedet har satt seg

Finansavisen. Publisert på trykk 26.06.2014. Profil: Egenomtale, Eiendom Norge.

Christopher H. Sandøy christopher.sandoy@finansavisen.no. Side: A25.

FRITIDSBOLIG: Flere hytter omsettes, men

prisene stiger ikke nevneverdig. Det er etablert et

prisnivå, mener Eiendom Norge.
Norske sjøhytter steg 0,9 prosent i pris fra juni

2013 til i år samtidig som antallet omsatte

enheter steg med 5,5 prosent sammenlignet

med foregående 12-månedersperiode.

Dermed vedgår Christian V. Dreyer, adm. direktør

i bransjeforeningen Eiendom Norge, at det har

«satt seg» en markedspris.
- Det har vært et tilnærmet flatt marked i fire år,

kun med småjusteringer i prisene. Markedet har

satt seg veldig prismessig, samtidig som vi ser at

«normalhytten» omsettes ganske mye. Mange har

en drøm om på kjøpe hytte, og mange realiserer

denne drømmen, sier Dreyer.
Tungt for dyre hytterHan påpeker at hyttemarkedet gjerne preges av

at få «må» selge, og tilsvarende på kjøpersiden.

Dermed kan man ta seg tid til å finne riktig

motpart, men statistikken viser likevel at hyttene

som er blitt solgt det seneste året har gått 3,3

prosent under prisantydning i gjennomsnitt.

Som Finansavisen meldte lørdag, er andelen

hytter som blir solgt under prisantydning opp mot

80 prosent enkelte steder.
- Det er først og fremst i markedet for dyrere

hytter at det har vært tungt lenge. I

normalhyttemarkedet er markedet bra, mener

Dreyer.

Det ble solgt 2.149 hytter i 12-

månedersperioden, hvor Hurum, Hvaler og

Fredrikstad ledet an.I mai og juni 2014 ble det solgt 597 sjøhytter -

en økning fra i fjor på 15 prosent.

© Finansavisen
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Prisene på sjøhytter har steget

Aftenposten - Login. Publisert på nett 25.06.2014 08:33. Profil: Egenomtale, Eiendom Norge.

Synne Hellum Marschhäuser.
Men mange må selge under prisantydning. Her er

hyttene dyrest. Prisene for fritidsbolig ved sjøen

har steget 0,9 prosent det siste året, ifølge

Eiendom Norge. Sjøhytta koster i snitt 2.000.211

kroner.

- De siste fire årene har prisutviklingen for

fritidsboligmarkedet nærmest stått stille, og

prisene er nærmest de samme som i 2010, sier

Christian Vammervold Dreyer, adm. dir for

Eiendom Norge til oss.Nå har utviklingen snudd, ifølge Dreyer. Han

mener det er stor interesse for å kjøpe sjøhytte i

Norge, selv om konkurransen fra utlandet er

sterk. Aller mest attraktivt er de normale

folkehyttene.
- Drømmen om egen hytte står sterkt i den

norske folkesjelen. Interessen er stor, norsk

økonomi går bra, mange realiserer drømmen, sier

Dreyer.

Samtidig tar det lengre tid å selge i det dyreste

sjiktet, man sliter med å finne kjøpere.

Det tok kortest tid å selge sjøhytte i Røyken i

Buskerud, 55 dager, og tregest i Risør i Aust-

Agder, 253 dager. Å selge en sjøhytte tok i snitt

107 dager. Det er 19 dager mer enn samme

periode i fjor.
2149 sjøhytter ble solgt fra juli 2013 til juni

2014, det er 119 flere enn året før. Aller flest

sjøhytter ble solgt i Hurum i Buskerud, Hvaler og

Fredrikstad i Østfold, henholdsvis 62, 62 og 56

stykker. Mai og juni i år økte antall solgte med

15 prosent, det er så langt solgt 597 sjøhytter.

Solgt under prisantydningTrenden i år er ifølge Eiendom Norge at selgerne

ikke oppnår prisantydning for hyttene. Det siste

året ble hyttene omsatt 3,3 prosent under

prisantydning.
Det gjelder et tverrsnitt av alle salg, forteller

Dreyer.
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- Vil ikke tilbake til den sterke prisveksten fra tidligere år

E24. Publisert på nett 04.06.2014 11:30. Profil: Egenomtale, Eiendom Norge.

Andreas Wolden Fredriksen.
Christian Dreyer tror vi får en utflatning i

boligprisene ut året. Onsdag la Eiendom Norge

frem boligprisstatistikk for mai. Den viste en

oppgang, både nominell og justert for

sesongvariasjoner, på 0,1 prosent fra april

måned.
Til sammenligning var den sesongjusterte

oppgangen fra mars til april på 0,6 prosent.

Dette vitner om et marked i balanse, sier adm.

direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge.

Boligprisutvikling hittil i år
Januar ned 0,1 prosent.Februar opp 0,3 prosent.Mars opp 0,7 prosent.April opp 0,6 prosent.Tallene er sesongjusterte.

Antall salg
De ferske tallene viser at 9.217 leiligheter ble

solgt i mai, mot 8,210 i mai 2013.

Ved utgangen av mai var det 15.415 leiligheter til

salgs på Finn.noSesongjusteringSesongjusterte tall er korrigert for klare

sesongmessige variasjoner. Tallet man blir

stående igjen med gir dermed et mer korrekt

bilde på hva den underliggende utviklingen er, og

gjør det mulig å sammenligne måned for måned,

uten at typiske sesongfenomener får utslag.

- Vi opplever boligmarkedet som er mer på

skinner enn tidligere, sier Dreyer.
Han sier at i et slikt marked er det helt normalt

at man får en utflatning i boligprisene fra mai og

utover. Boligprisene tar gjerne den største
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Friskmelder boligmarkedet

Dagsavisen. Publisert på nett 03.04.2014 11:21. Profil: Egenomtale, EFF.

Kristian Skårdalsmo.PRISHOPP: For få måneder siden rådet

pessimismen, men eiendomsmeglerne

friskmelder boligmarkedet etter klar prisvekst i

mars. Det skjer raskere enn bransjen hadde

trodd.

Tweet Print Annonse mer å lese
Med tanke på hvor vi var i forventningene for

noen måneder siden, er dette sterke tall, sier

administrerende direktør Christian Vammervold

Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes Forening

(EFF).

Vi har nå en positiv tolvmånedersvekst. Den kom

vesentlig tidligere enn vi hadde regnet med, sier

han.

EFF trodde tidligere at oppgangen først ville

komme i august i år.Det viktigste er hvilke forventninger markedet har

til fremtiden. Psykologien forsterker både de

negative og positive tendensene, sier Dreyer til

NTB.

Han mener det lå noen gode økonomiske

argumenter bak fjorårets priskorreksjon, men at

også psykologiske faktorer spilte en viktig rolle.

Fortsatt ventetidBoligprisene var 1,4 prosent høyere i mars i år

enn i februar. Korrigert for sesongvariasjoner steg

prisene med 0,7 prosent. Prisene er nå 0,3

prosent høyere enn i mars i fjor.
Dreyer tolker dette som en friskmelding av

markedet eller til og med et positivt trendskifte.

Vi må nok likevel vente litt før vi sier at dette er

trenden, men dette er en måned som har

overrasket de fleste av oss, sier EFF-sjefen.

Han tror imidlertid ikke den sterke veksten i mars

vil fortsette videre i 2014, men at prisene nå vil

normalisere seg.
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Åpner for debatt om Husbanken

Ukeavisen Ledelse. Publisert på nett 04.04.2014 07:22. Profil: Egenomtale, EFF.

Joakim Birkeli Jacobsen.Eiendomsmeglerne bekymrer seg over at

boligmarkedet blir stadig mer avhengig av statlige

midler. - Jeg er åpen for å diskutere Husbankens

rolle, sier finanspolitisk talsmann i Høyre, Svein

Flåtten.
Skal Husbanken og staten være hovedkilden til

finansiering av boligbyggingen i Norge? Det spør

Christian V. Dreyer, administrerende direktør i

Eiendomsmeglerforetakenes Forening, i en

kronikk i Aftenposten denne uken.

Dreyer peker på at brorparten av Husbankens

midler går til grunnlån for boligbygging, hvor det

stilles strengere krav til boligene enn hva loven

krever. I statsbudsjettet for 2014 ble

Husbankens totale låneramme satt til 20

milliarder kroner, opp fra 15 milliarder i 2013.

I 2013 ble det investert rundt 60 milliarder

kroner i nye boligprosjekter i Norge, og

Husbanken sto for omlag 20 prosent av de

samlende utlånene til boligbyggerne.

Dreyer er bekymret for at boligmarkedet svekkes

av Husbankens størrelse og avhengighet av

statlige midler.
Når Husbanken går tom for penger stopper

boligbyggingen opp. Det er det siste vi trenger

når Norges befolkning trolig vil stige med nesten

1 million innbyggere frem til 2030, skriver han.

Dreyer foreskriver en oppsplitting av Husbankens

virksomhet. Han vil legge det boligsosiale

arbeidet til de foreslåtte storkommunene eller

NAV, og rendyrke Husbanken som et

motkonjunkturtiltak underlagt

Finansdepartementet. De private bankene kan da

ta seg av boligfinansieringen.
Politisk verktøy

Husbanken har gradvis fått en rolle som

fattigdomsbekjemper de siste ti til femten årene.

- Vi er en velferdsaktør, men fortsatt er det slik at

Husbanken finansierer 10-15, og noen ganger
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De som gir deg boligpristallene skifter navn

E24. Publisert på nett 10.04.2014 05:23. Profil: Egenomtale, EFF.

Kristin Norli.
Nytt navn i eiendomsbransjen. Organisasjonen

som samler og gir ut de månedlige

boligpristallene i Norge, skifter torsdag navn fra

Eindomsforetakenes forening (Eff) til Eiendom

Norge.

- Navneskiftet og de nye nettsidene er en del av

arbeidet med å styrke organisasjonen som

Norges ledende bolig- og bransjepolitiske

organisasjon, sier administrende direktør

Christian Vammervold Dreyer.
Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for

norske eiendomsmeglingsforetak.

Eiendom Norge hadde ved årskiftet 56

eiendomsmeglingsforetak og 669

kontorer/filialer som medlemmer. Disse

foretakene har omlag 5.000 ansatte.

Slik gikk det med boligprisene i mars: Sterk

boligprisøkning i marsMedlemmene står for cirka 92 prosent av alle

boligtransaksjoner i Norge, opplyser

organisasjonen.Eiendom Norge utarbeider og publiserer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk i

samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no.

E24/Dine Penger er eid av Schibsted, som også

eier Finn.no
NYTT NAVN: Christian Vammervold Dreyer og

organisasjonen han leder får nytt navn. FOTO:

JAVAD PARSA Foto: Javad Parsa VG

© E24

Se webartikkelen på http://ret.nu/ArOJX1B

Nyhetsklipp - Eiendom Norge

Uttak 21.01.2015 Kilde: Retriever

Side 7 av 10

Får personinfo når du laster ned prospekter

Dine Penger. Publisert på nett 11.04.2014 05:40. Profil: Egenomtale, EFF.

Regler Karl Wig.
Forbrukerombudet har reagert kraftig på at

meglere krever personopplysninger for å la deg

laste ned boligprospekter før visning. Nå begraver

partene stridsøksen.ENDELIG ENIGHET: Forbrukerombudets Tonje

Skjelbostad og Eff-sjef Christian Dreyer er enige

om at meglere får kreve kontaktinfo fra de som

laster ned prospekter før visning. Men

informasjonen skal kun brukes til å kontakte de

som sier seg villig til det. Prospekt-strid over. - Vi

er fornøyd med at vi har kommet til enighet og

slipper å bruke mer tid på dette her, sier

Eiendom Norge-sjef Christian Dreyer til Dine

Penger.
Helt siden den nye bransjenormen for

markedsføring av boligsalg ble innført ved

årsskiftet, har det vært full uenighet mellom

Forbrukerombudet og meglerbransjen.

Kan lastes ned. Den største nyheten i normen er

at boligens salgsoppgave skal kunne lastes ned

direkte fra annonsen 48 timer før første visning.

Det skal gjøre at du som boligkjøper får bedre tid

til å sette deg inn i viktig informasjon om boligen

før budrundene starter.Les bakgrunn: Krangler om nye regler for salg av

bolig

Krever personinfo. Og prospekt-nedlastingen ble

implementert - bare ikke slik som

Forbrukerombudet hadde sett for seg.

For er det greit at meglere krever

personopplysninger fra alle som laster ned, og

bruker disse til å ta kontakt?
Dét spørsmålet har vært stridens kjerne. En

sjekk Dine Penger gjorde av en rekke meglere i

januar, viste at nær alle krever at du fyller ut et

bestillingsskjema hvor du må legge inn

personopplysninger før du kan laste ned

prospektene.
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Boligprisene har aldri vært høyere

NRK. Publisert på nett 06.05.2014 09:12. Profil: Egenomtale, Eiendom Norge.

Eiendomsmeglerbransjen er overrasket over at

prisnedgangen fra 2013 allerede er hentet inn. I

april steg prisene mer enn forventet.

Av

Journalist Anne Linn Kumano-Ensby @anne_linn

Etter at boligprisene falt i 2013, har prisen på

boliger steget for hver måned i 2014. I april har

det historisk nesten alltid vært en oppgang i

boligprisene. Det skjedde også i år:

Boligprisene i Norge var 1,3 prosent høyere i april

enn i mars 2014. Korrigert for sesongvariasjoner

steg prisene med 0,6 prosent.
- Overraskende

Christian V. Dreyer, administrerende direktør i

Eiendom Norge, er overrasket over at prisene

stiger så mye som de gjør:
- Dette er en kraftig prisoppgang sett i forhold til

april tidligere år. Det overgår våre forventninger,

sier Dreyer.
Boligprisene har nå passert nivået for 2013, før

prisene begynte å synke i siste halvår.

- Vi har aldri hatt et høyere nivå på boligprisene i

Norge, sier Dreyer.- Vi er overrasket over at vi allerede har hentet

inn nedgangen i fjor, det ventet vi ikke at skulle

skje før til høsten.- Dette tyder på stor tillit til markedet. Frykten og

usikkerheten etter høstens turbulente marked er

forbi, folk tør igjen å investere i det norske

boligmarkedet, konkluderer Dreyer.

Ikke alle får solgtBoligmarkedet er likevel ikke friskmeldt, det er

ikke alle som får solgt, og det er mange boliger

som ligger ute i markedet.
Det ligger 14.741 aktive boligannonser ute på
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Eiendom Norge: - Boligprisfallet i høst var en parentes

E24. Publisert på nett 06.05.2014 15:04. Profil: Egenomtale, Eiendom Norge.

Thomas Solberg.Styrelederen i Eiendom Norge tror det norske

boligmarkedet vender tilbake til samme prisvekst

som før prisfallet i høst. Sjefanalytikeren i Nordea

tror på lavere prisvekst enn tidligere. - Vi har vært

igjennom en vekstpause.Det var en mindre korreksjon, og bare en

parentes i historien når man ser det i bakspeilet,

sier styreleder Leif J. Laugen i Eiendom Norge.

Han refererer til den sure høststemingen i det

norske boligmarkedet.STYRELEDER: Leif J. Laugen er styreleder i

Eiendom Norge. Foto: Berit Roald Scanpix

Laugens organisasjon, Eiendom Norge, la tirsdag

formiddag frem boligprisstatistikken for april,

som viste at den gjennomsnittlige

kvadratmeterprisen på brukte boliger steg med

1,3 prosent fra mars til april i år.
Justert for normale sesongvariasjoner var

veksten litt mer moderat på 0,7 prosent.

April blir dermed den fjerde strake måneden med

prisvekst så langt i år.Nå tror Laugen det norske boligmarkedet er

tilbake til normalen, og at man snart igjen vil se

samme høye prisvekst i Norge som i årene før

2013.

I fjor falt nemlig boligprisene markert gjennom

høsten, noe som førte til et boligprisfall for året

som helhet for første gang siden 2009.

Ved utgangen av desember var de

gjennomsnittlige kvadratmeterprisene 0,6

prosent lavere enn ved utgangen av 2012.

Flere økonomer mente at det kunne bli starten på

en langvarig nedgang i prisene. Mange trodde

prisene ville falle videre inn i det nye året.

Slik er det ikke blitt.
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Innfører budkrav på 30 minutter

Dine Penger. Publisert på nett 08.06.2014 09:34. Profil: Egenomtale, Eiendom Norge.

Regler Karl Wig.
Skriftlige budrunder har ført til tvister der e-poster

og SMSer ikke har kommet frem i tide. Eie tar nå

saken i egne hender og innfører minimumsfrist

på 30 minutter.30 MINUTTER: Eie-sjef Hedda Ulvness mener

superkorte tidfrister ikke hører hjemme i de nye

skriftlige budrundene, og har tatt til orde for at de

forbys. Nå tar hun selv grep. - Er det ett sted folk

føler seg utrygge i boligkjøpsprosesser, så er det

i de hektiske budrundene. De superkorte budene

gir mye stress, og øker risikoen for feil og

misforståelser. De hører ikke hjemme, sier Eie-

sjef Hedda Ulvness til Dine Penger.

Meglerbransjen så skyer på himmelen da kravet

om skriftlige budrunder ble innført ved nyttår.

Når budene har korte frister ned mot fem

minutter, skal det lite til for at det oppstår tvister

når SMS og e-poster kommer frem forsinket, har

bransjeforeningene påpekt.
Høyeste bud glapp. Så sent som torsdag skrev

Dine Penger om André, som gikk glipp av

titusener da han solgte boligen fordi høyeste bud

ikke kom frem til fristen. Årsaken var teknisk feil

på en e-postserver.Eiendom Norge-sjef Christian Dreyer sier de

opplever forsinkede bud hele tiden, særlig på

SMS, og etterlyser tiltak for å gjøre budrundene

tryggere.
I februar gikk sjef i Eie eiendomsmegling Hedda

Ulvness ut i DinePenger med sitt forslag til

løsning: At bud med kortere akseptfrist enn 30

minutter forbys.Nå tar hun saken i egne hender. Konkret dato er

ikke satt, men innen kort tid vil Eie endre sine

budregler - og kreve 30 minutter som minimum

akseptfrist for bud på alle nye boliger de selger.

- Handler om å ta ansvar. Den nye bud-

betingelsen vil stå på alle nye salgsoppgaver.
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Vil ta fra meglerne statistikken

Dagens Næringsliv. Publisert på trykk 18.09.2014. Profil: Egenomtale, Eiendom Norge.

Bjørn-egil mikalsen| Oslo. Side: 18.
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D en mest omtalte boligpris-

statistikken i Norge lages

i dag av eiendomsmegler-

bransjen. Hver måned presen-

teres statistikken for de siste

fire ukers bruktboligsalg på en

pressekonferanse hos Eiendom 

Norge. Dette liker forbruker-

direktør Randi Flesland dårlig. 

– Eiendomsbransjen har 

egeninteresser i utviklingen

ettersom den lever av provisjon, 

og det er veldig rart at det er 

aktører som spår og spekulerer 

på bakgrunn av statistikk, sier 

hun.
– Men ser du for deg at bolig-

prisstatistikken fra megler-

bransjen kan forbys?
– Vi kan aldri forby aktører å 

spekulere, men jeg mener at 

også bransjen ville tjene på at 

uavhengige kommer med denne 

boligstatistikken. Det handler 

også om bransjens omdømme, 

sier Flesland.Torsdag denne uken skal hun 

utdype dette synet under en

boligkonferanse i regi av Norges

Eiendomsmeglerforbund,

Veidekke og Samfunnsøkono-

misk analyse.– I hvilken grad mener du

bransjen driver med bevisst 

påvirkning?– Eiendomsmeglerbransjen

påvirker helt klart bevisst.

Hvorfor skulle den ellers drive

med dette? spør Flesland.
Vil ha slutt på prognoser

Hun vil også ha en slutt på alle

prognosene fra eiendomsaktø-

rene om hvilken vei boligmar-

Det er svært uheldig at
meglerbransjen utar-

beider boligprisstatistikk,
mener forbrukerdirektør

Randi Flesland.BJØRN-EGIL MIKALSEN
OSLO

EGENINTERESSE. – Eien-

domsbransjen har egeninte-

resser i utviklingen etter som

de lever av provisjon, og det

er veldig rart at det er aktører

som spår og spekulerer på

bakgrunn av statistikk, sier

direktør i Forbrukerrådet

Randi Flesland. 
Foto: Per Thrana

EIENDOM

kedet går. Hun mener

spådommer fra aktørene

kommer altfor ofte og spriker i

alle retninger, noe som blir

forvirrende for forbrukerne.

– Det er også ofte snakk om

gjennomsnittsbetraktninger,

mens du som forbruker ofte bare 

er interessert i et mindre

område. Dermed treffer ikke

prognosene og blir irrelevante, 

sier Flesland.Hun blinker ut Statistisk 

sentralbyrå, Norges Bank og

Kartverket som mulig kandi-

dater til å ta over statistikken.

Statistisk sentralbyrå har alle-

rede en egen boligprisstatistikk,

og legger fire ganger i året frem 

prognoser for årlig gjennom-

snittlig boligprisvekst på lands-

plan. 

To-tre rapporter i året
Flesland mener også at det er

tilstrekkelig med to-tre prisrap-

porter i året. 

– Jeg leser mellom linjene i 

Fleslands utspill at egeninte-

ressen påvirker budskapet. 

Hadde vi misbrukt funnene i 

boligprisstatistikken, ville det 

slått tilbake som en boomerang.

Vi er utrolig opptatt av å være

balansert i vår fremstilling av 

boligprisutviklingen, sier admi-

nistrerende direktør Christian V.

Dreyer i Eiendom Norge, som i

samarbeid med Eiendomsverdi

og Finn utarbeider den måned-

lige statistikken over bruktbolig-

priser.

«Et viktig samfunnsansvar»

Dreyer påpeker at eiendomsme-

glerne slett ikke er alene om å 

kommentere utviklingen i

markedet.– Her er det mange aktører, 

og det blir ikke slutt på dette 

uansett hvem som står bak 

rapporten, sier han.
Dreyer poengterer også at det 

norske økonomimiljøet er

opptatt av boligmarkedet for å 

følge utviklingen i den norske

økonomien.– Det er et stort behov for 

produksjon av rapporten hver

måned. Ikke bare for mediene

som skriver om boligmarkedet,

men det er også viktig for

Norges Bank, Finansdeparte-

mentet, finansmiljøene – og

folk flest, sier han.bjorn.mikalsen@dn.no

Hadde vi mis-brukt funnene i
boligprisstatistikken,

ville det slått tilbake
som en boomerang

Christian V. Dreyer,
administrerende direktør i 

Eiendom Norge
������������������������������

����������������������������������

�������������

������������������
��
	�

�����������������������������������������������������

��
����������������	�������������������������	������������������������������	��

�����������������������������������������������	������������������������������

�������������������������	���������������������������������������������������
�������

�������������������������������������������	�������������������������������������������

�����������������	�����������������	��������	�������������������������������

����������������������������	������������������������������������� ��������������

		��� �������������� �������������	������������������

���������������������������������������������������

�

����������������������������
�������������

Den mest omtalte boligprisstatistikken i Norge

lages i dag av eiendomsmeglerbransjen. Hver

måned presenteres statistikken for de siste fire

ukers bruktboligsalg på en pressekonferanse hos

Eiendom Norge. Dette liker forbrukerdirektør

Randi Flesland dårlig.- Eiendomsbransjen har egeninteresser i

utviklingen ettersom den lever av provisjon, og

det er veldig rart at det er aktører som spår og

spekulerer på bakgrunn av statistikk, sier hun.

- Men ser du for deg at boligprisstatistikken fra

meglerbransjen kan forbys?
- Vi kan aldri forby aktører å spekulere, men jeg

mener at også bransjen ville tjene på at

uavhengige kommer med denne boligstatistikken.

Det handler også om bransjens omdømme, sier

Flesland.
Torsdag denne uken skal hun utdype dette synet

under en boligkonferanse i regi av Norges

Eiendomsmeglerforbund, Veidekke og

Samfunnsøkonomisk analyse.
- I hvilken grad mener du bransjen driver med

bevisst påvirkning?- Eiendomsmeglerbransjen påvirker helt klart

bevisst. Hvorfor skulle den ellers drive med

dette? spør Flesland.Vil ha slutt på prognoser

Hun vil også ha en slutt på alle prognosene fra

eiendomsaktørene om hvilken vei boligmarkedet

går. Hun mener spådommer fra aktørene kommer

altfor ofte og spriker i alle retninger, noe som blir

forvirrende for forbrukerne.
- Det er også ofte snakk om

gjennomsnittsbetraktninger, mens du som

forbruker ofte bare er interessert i et mindre

område. Dermed treffer ikke prognosene og blir

irrelevante, sier Flesland.Hun blinker ut Statistisk sentralbyrå, Norges

Bank og Kartverket som mulig kandidater til å ta

over statistikken.Statistisk sentralbyrå har allerede en egen

boligprisstatistikk, og legger fire ganger i året frem

prognoser for årlig gjennomsnittlig boligprisvekst på

landsplan.
To-tre rapporter i åretFlesland mener også at det er tilstrekkelig med to-tre

prisrapporter i året.- Jeg leser mellom linjene i Fleslands utspill at

egeninteressen påvirker budskapet. Hadde vi misbrukt

funnene i boligprisstatistikken, ville det slått tilbake som

en boomerang. Vi er utrolig opptatt av å være balansert i

vår fremstilling av boligprisutviklingen, sier

administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom

Norge, som i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn

utarbeider den månedlige statistikken over

bruktboligpriser.
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Meglerne om Forbrukerrådet: - Frustrerende og vanskelig
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Ida Aamodt-Hansen.Forbrukerrådets sjef Randi Flesland, kom i dag

med kraftig kritikk av Eiendom Norge og måten

boligprisstatistikken i Norge presenteres. - Hun

har ikke satt seg inn i saken, mener meglersjef

Christian Dreyer.- Bolig er et område som berører oss som

forbrukere, det er hjemmet og det er vår

sparegris. Derfor betyr det så mye for oss når

ting ikke er helt som det skal, innledet Randi

Flesland, under sin presentasjon på

Eiendomsmeglerforbundets boligkonferanse i

dag.

Hun fortsatte med å kritisere den månedlige

boligprisstatistikken som presenteres av

Eiendom Norge, på bakgrunn av tall fra Finn.no

og Eiendomsverdi.Må gis av en uavhengig aktør.
Flesland mener at Eiendom Norge ikke bør få stå

for presentasjonen av boligprisene:

- De har nå en fantastisk arena for å få

presentere statistikken som kan styre

boligprisene. Dette er ikke bra. Statistikken bør

gjøres av en uavhengig part, sier Flesland, og

utdyper:
- Den tolkningen man gir tallene, har en enorm

psykologisk effekt på prisene. Statistikken må

utarbeides av en uavhengig aktør, og det er de

som bør presentere tallene først. Så får heller

bransjen og andre tolke tallene i etterkant, mener

Flesland.
Hvem det skal være, er hun ikke sikker på, men

hun mener det er mange aktuelle kandidater.

VIL HA NY STATISTIKK: Forbrukerrådets Randi

Flesland er ikke fornøyd med meglerbransjen selv

publiserer boligstatistikk.
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foreslo Randi Flesland å 

nekte meglerforetakene å 

presentere månedlig boligpris-

statistikk. Hun er redd tallene

manipuleres, og vil heller ha 

rapporter 2–3 ganger i året fra 

et offentlig organ.
Dette vitner om hvor god

boligprisstatistikken er blitt.

Flesland tror det handler om

offentlig statistikk – levert av 

private aktører. Men det er

privat statistikk – et resultat av 

et samarbeid mellom Eiendom

Norge, Eiendomsverdi og Finn.

no. La meg utdype videre.

 Uavhengighet. Ingen kan

manipulere tallproduksjonen.

Eiendomsverdi har en månedlig

prosedyre som analyserer et

uavkortet datasett. Eiendoms-

verdi gjør beregningene, og er

en nøytral partner uten egenin-

teresse i retningen på tallene.

 Offentlig alternativ. SSB

publiserer en kvartalsvis bolig-

prisstatistikk på ssb.no.
 Hyppighet. Hadde statistikk-

frekvensen vært 2–3 ganger i

året, måtte noen ha gjort det

hyppigere. I den moderne

økonomien er indekser viktige

navigasjonsinstrumenter.

Forbrukerne bruker statistikken

til å gjøre seg opp en mening om

og hvor de skal kjøpe. Banker

bruker boligprisstatistikk i

kredittpraksis og finansmiljøet i

porteføljebeslutninger. Med

sjeldnere rapporteringer ville vi

alle under finanskrisen ha 

famlet i blinde.Omfangsrik. Trepartssamar-

beidet muliggjør en bredspek-

tret statistikk. Rapportene inne-

holder prisindekser, prisnivåer,

aktivitetsnivåer, annonse-data 

og liggetider. Dette er viktig

informasjon – noe som merkes

på pressekonferansene.
Kvalitet. Boligprisindeksen 

angir prisutviklingen for

sammenlignbare boliger. Å 

konstruere en slik indeks stiller

sterke faglige krav – og vår

analyse holder så høy kvalitet at

mange i andre land ønsker seg

noe lignende.Privat. Meglerforetakene har 

rett til å utarbeide innhold på 

bakgrunn av meglernes aktivi-

teter – på lik linje med for

eksempel Statoil når de rappor-

terer fra sine aktiviteter. Hoved-

innholdet tilbys kostnadsfritt til

publikum på pressekonferan-

sene.
Konklusjon: Dette private

initiativet supplerer offentlig

statistikk på en samfunnsnyttig

måte.

Erling Røed Larsen,
Ph.d. Forskningssjef, 

Eiendomsverdi og professor,

Handelshøyskolen BI

Meglernes godeboligstatisikk

T akk, DN! Kritiske oppslag 

har bidratt til økt forstå-

else for at anskaffelsesre-

gler som hemmer innovasjon og

fremmer formalisme må endres.

Et kjernespørsmål er fjerning av 

forhandlingsforbudet.
17. september gjengir DNs

kommentator, Eva Grinde, et

motargument som også brukes

av NHO: Forhandlinger er til

fordel for favorittleverandøren

for da kan innkjøperen styre

forhandlingene inn mot sin

favoritt. Argumentet er besnæ-

rende, men ikke relevant. 

Offentlige innkjøpere skal

nemlig ikke holde seg med favo-

ritter. Det er illojalt mot skatte-

betalerne. Men de som ønsker å 

være illojale gjør det lettere og

med mindre risiko dersom de

setter opp en kravspesifikasjon

skreddersydd til favorittleveran-

døren. Forhandlingsforbud har

neppe betydning. En må også 

huske at forhandlingskonkur-

ranse skal skje på en åpen og

begrunnet måte. Usaklige

hensyn vil kunne bli avslørt.

Heldigvis er holdningene hos

innkjøperne i sterk bedring.

Ved å gi innkjøperen rett til å 

kunne gå i forhandlinger etter

tilbudsfristen, fjernes misnøye

knyttet til at innkjøper ikke har

mulighet til å velge reelt sett

beste løsning, fordi en annen

har høyest formell score på 

kravspesifikasjonen. Dette er

viktig for de mest innovative og

for utfordrerbedriftene.
DN har fortalt at noen kaller

anskaffelsesreglene et monster.

Avisen burde ikke bidra til at

det bare skjer musepirkend-

ringer i reglene. Monstre kan

ikke bekjempes med mus.
 Roger Schjerva, sjeføkonom

ikt-Norge

Hvordan bekjempe
anbudsmonsteret

INNLEGGEiendom

INNLEGGAnbud

En internasjon 
P resident Obamas tale natt

til 11. september var ment å 

PP
synliggjøre en strategi for å 

utslette Den islamske staten (IS).

Talen var nok primært ment for

den amerikanske opinionen.

Samtidig var talen et signal og

budskap til nære samarbeids-

partnere og relevante aktører i

Midtøsten at USA alene hverken

ønsker eller kan ta opp kampen

mot IS. Vi snakker om en inter-

nasjonal dugnad for å bekjempe 

en global trussel.De fleste kommentatorene

har vektlagt de militære virke-

midlene etter talen, men det var

tydelig at Obama ønsket en

helhetlig tilnærming, hvor poli-

tiske, økonomiske og sivile

virkemidler også ville bli

vurdert og brukt i kampen mot 

IS. Det vil utvilsomt være inef-

fektivt, sågar kontraproduktivt

å kun benytte militærmakt mot

denne gruppen. Samtidig er det

ingen tvil om at militærmakt er

helt nødvendig for å lykkes. 

IS er primært et resultat av 

stor misnøye i deler av den

sunnimuslimske befolkningen

både i Syria og Irak. Dette må 

ikke neglisjeres i søken etter

løsninger. Det finnes imidlertid

ingen quick fix. Det er mange

aktører involvert, både internt i

Syria og Irak, men også regionalt

og internasjonalt. Løsningen

ligger primært på det politiske

nivået. Det er også bakgrunnen

for at den amerikanske utenriks-

ministeren Kerry har gjennom-

ført en hektisk rundreise og

samtaler med statsledere i regi-

onen de siste ukene. Tilnær-

mingen til IS fra landene rundt

Syria og Irak blir avgjørende for

å lykkes. Eksempelvis ønsker

man et tett samarbeid med

landene tilknyttet Den Arabiske

Liga, med blant annet Egypt,

Saudi-Arabia, Qatar og Jordan.

Disse landene er selvfølgelig 

bekymret for utviklingen, men

kan både underbygge eller

undergrave den videre prosessen

ut ifra egne nasjonale interesser. 

Det samme gjelder Tyrkia. De

har en nøkkelrolle med en lang 

felles grense mot både Syria og

Irak. Tyrkia er generelt tilbake-

holden med å tilby bruk av eget

territorium i forbindelse med

militære operasjoner. De må ta 

ansvar for flyten av varer, 

tjenester og jihadister på tvers av 

grensene. Spesielt må de få bukt

med smuglingen av oljepro-

dukter fra Syria som gir IS

inntekter på titall millioner

kroner daglig. Det bør dessuten

være mulig å begrense 
strømmen av unge menn og 

kvinner som ønsker å slåss for

denne radikale gruppen.
En annen nøkkelspiller i

kampen mot IS er Iran. For å 

redusere det sekteriske konflikt-

nivået mellom sunni og sjia-

grupper i Irak, blir det viktig at 

Irans innflytelse og involvering 

begrenses. Det innebærer ikke

en ambisjon om å holde Iran 

utenfor, men at man klokelig får

på plassen en dialog og et

INNLEGGIS

Det vil være ineffektivt og virke mot sin hensikt å

bare benytte militærmakt mot terrorgruppen IS, skriver

Per Christian Gundersen ved Forsvarets høgskole.

LANGVARIGKAMP. PerChristian Gundersen

PÅLITELIG BOLIGSTA-TISTIKK. Erling Røed Larsen.

I Dagens Næringsliv 18.9. foreslo Randi Flesland

å nekte meglerforetakene å presentere månedlig

boligprisstatistikk. Hun er redd tallene

manipuleres, og vil heller ha rapporter 2-3 ganger

i året fra et offentlig organ.
Dette vitner om hvor god boligprisstatistikken er

blitt. Flesland tror det handler om offentlig

statistikk - levert av private aktører. Men det er

privat statistikk - et resultat av et samarbeid

mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og

Finn.no. La meg utdype videre.
n Uavhengighet. Ingen kan manipulere

tallproduksjonen. Eiendomsverdi har en månedlig

prosedyre som analyserer et uavkortet datasett.

Eiendomsverdi gjør beregningene, og er en

nøytral partner uten egeninteresse i retningen på

tallene.
n Offentlig alternativ. SSB publiserer en

kvartalsvis boligprisstatistikk på ssb.no.

n Hyppighet. Hadde statistikkfrekvensen vært 2-3

ganger i året, måtte noen ha gjort det hyppigere. I

den moderne økonomien er indekser viktige

navigasjonsinstrumenter. Forbrukerne bruker

statistikken til å gjøre seg opp en mening om og

hvor de skal kjøpe. Banker bruker

boligprisstatistikk i kredittpraksis og finansmiljøet

i porteføljebeslutninger. Med sjeldnere

rapporteringer ville vi alle under finanskrisen ha

famlet i blinde.nOmfangsrik. Trepartssamarbeidet

muliggjør en bredspektret statistikk. Rapportene

inneholder prisindekser, prisnivåer,

aktivitetsnivåer, annonse-data og liggetider. Dette

er viktig informasjon - noe som merkes på

pressekonferansene.nKvalitet. Boligprisindeksen angir prisutviklingen

for sammenlignbare boliger. Å konstruere en slik

indeks stiller sterke faglige krav - og vår analyse

holder så høy kvalitet at mange i andre land

ønsker seg noe lignende.

nPrivat. Meglerforetakene har rett til å utarbeide innhold

på bakgrunn av meglernes aktiviteter - på lik linje med

for eksempel Statoil når de rapporterer fra sine

aktiviteter. Hovedinnholdet tilbys kostnadsfritt til

publikum på pressekonferansene.

Konklusjon: Dette private initiativet supplerer offentlig

statistikk på en samfunnsnyttig måte. n Erling Røed

Larsen, Ph.d. Forskningssjef, Eiendomsverdi og

professor, Handelshøyskolen BI
LANGVARIG KAMP. PerChristian Gundersen PÅLITELIG BOLIGSTATISTIKK. Erling

Røed Larsen.
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Ned med eiendomsskatten

Jonas Gahr Støre må se helheten i skattesystemet før han konkluderer med økt

eiendomsbeskatning.

Klassekampen 1. Publisert på trykk 19.09.2014. Profil: Egenomtale, Eiendom Norge.

Christian Vammervold Dreyer, Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør Eiendom Norge Erik Lundesgaard,

kommunikasjonssjef Eiendom Norge. Side: 14.

KLASSEKAMPEN

MENINGER

KLASSEKAMPEN

14 Fredag 19. september 2014

«Militærmakt er en 
kortsiktig løsning», uttaler 

Oberstløytnant Tormod 

Heier ved Forsvarets 
stabsskole. «Det kaoset vi 

ser både i Afghanistan og i 

Libya bør tjene som en 

påminnelse om hvorfor 

militære virkemidler bør 

være en absolutt siste 

utvei», istemmer Norges 

Fredsråd ved Hedda 
Langemyr. Vi er mange 

som mener det samme.
Hva kan gjøres med IS? 

Her er seks punkter: 
n Stopp USAs luftangrep, 

som fungerer som luftfor-

svar for kurdere og sjiaer 

mot sunnier. n Etterlev vedtaket om 

«ingen støvler på bakken» 

og stopp flyten av våpen 

inn i området. 
n Organiser reelt diploma-

tisk samarbeid for å 
håndtere IS. Involver Iran. 

n Start nye initiativ for 

videre diplomatiske 
løsninger i FN. 

n Press FN til å starte reelle 

forhandlinger med alle 

involverte i borgerkrigen i 

Syria. En våpenembargo 

på alle sider bør være på 

agendaen. n Sørg for massiv økning 

av humanitære bidrag til 

FN-organisasjonene for 

flyktninger og fordrevne 

fra både Syria og Irak. Norske ressurser bør ikke 

blir brukt til krig utenfor 

landegrensene, for fjerde 

gang på tolv år. Det må 

tilføres mye større ressur-

ser for å vise hele spekteret 

av muligheter mellom det 

å «ikke gjøre noe» mot 

urett – og bombing. Susanne Urban,

styremedlem i Internasjonal 

kvinneliga for fred og frihet, avd. Bergen
susanne@urbanrabbe.no

Alternativ til ny krig

TENKE, TENKE: Husk at fred 

er å skape, John Kerry. 

IRAK
Susanne Urban

Den nye lederen av Arbeider-

partiet, Jonas Gahr Støre, er 

en modig mann. I sin bok «I 

bevegelse» tar Støre til orde 

for økt beskatning av eien-

dom, og skriver: «All tonean-

givende fagkunnskap 

argumenterer for at vi burde 

vri skattlegging mer i retning 

av fast eiendom. Det vil måtte 

gjøres med en tilpasset grad 

av bunnfradrag og andre 

skjerminger som sikrer 

hensynet til mennesker med 

vanlig bolig, og det 
vil måtte sikre at de 

med mest betaler 
mer».

Dette er nye 
takter fra Ap. Tidligere var boligbeskatning 

noe man ikke snakket om i de 
etablerte politiske 

miljøene. Det har vært en 
utbredt oppfatning 

at en regjering som 
rører boligbeskat-

ningen vil tape 
neste valg. Derfor 

er det dristig at Støre nå våger 

å snakke om elefanten i 

rommet. 
Det er gunstig å plassere 

penger i eiendom i Norge på 

grunn av lav formuesbeskat-

ning og fradragsrett for 

gjeldsrenter. Med det er ikke 

så gunstig som mange skal ha 

det til. De senere årene har 

innstramminger gjort det 

mindre attraktivt å investere i 

eiendom. I 2010 la den 

rødgrønne regjeringen om 

systemet for beregning av 

likningsverdi, og alle boligei-

ere måtte sende inn opplys-

ninger om boligen i selvangi-

velsen.I  2012 og 2013 økte de 

rødgrønne likningsverdien 

både på primærbolig og 

sekundærbolig (næringseien-

dom og fritidseiendom). 

Særlig det siste har gjort det 

mindre attraktivt å investere i 

eiendom. Dette kan på sikt 

bidra til et mindre velfunge-

rende utleiemarked.
Utleiemarkedet er i dag et 

glemt kapittel i boligpolitik-

ken. Når 30 prosent av 

leilighetene i Oslo sentrum 

leies ut, viser det hvor viktig 

det er at utleiere finner det 

attraktivt. Økt beskatning vil 

gi færre boliginvestorer, som 

igjen vil presse leieprisene 

opp. 

Økt boligbeskatning vil ikke 

bare ramme utleiemarkedet. 

Det vil også gå ut over 

boligbyggingen, og usikker 

byggetakt er ikke positiv. Vi 

trenger alle de boligene vi 

klarer å bygge.Boligbygging er svært 
kapitalkrevende. En 

av grunnene til at vi 
ikke bygger oss til 

en boligboble i 
Norge, er at vi ikke 

bygger på spekula-
sjon. Vi har en 

sikkerhetsventil 
mot det, da utbyg-

gerne stort sett må 
selge minst 50 

prosent av et prosjekt før spaden 
settes i jorda. Dette 

forhindrer at utbyggerne tar for 
stor risiko og bygger 

boliger det ikke er 

et marked for. I dette regimet 

har også eiendomsinvestorer, 

eller hva mange nedsettende 

kaller eiendomsspekulanter, 

en rolle. Aktører som kjøper 

seg inn i prosjekter, for så å 

selge med verdistigning når 

prosjektet er ferdig, bidrar 

med sårt tiltrengt kapital til 

utbyggerne. En innstramning i skatte-

regimet vil ramme disse 

investorene. Det vil i sin tur 

kunne få betydning for 

boligbyggingen og igangset-

ting av nye prosjekter. Det er 

ikke positivt for norsk 

økonomi.
Bærebjelken i dagens eien-

domsbeskatning er rentefra-

draget og beregningen av 

likningsverdi. Men også den 

kommunale eiendomsskatten 

og dokumentavgiften må sees 

som en del av helheten i 

skattetrykket på eiendom. 

Etter dagens lovgivning har 

kommunene anledning til å 

kreve inn en egen eiendoms-

skatt. For 341 av Norges 428 

kommuner utgjør dette et 

viktig bidrag til en ofte stram 

kommuneøkonomi. I 2013 

fikk de inn nesten ni milliar-

der i eiendomsskatt.
I tillegg til den ekstrabe-

skatningen eiendomsskatt 

innebærer for mange, kom-

mer den forhatte dokument-

avgiften på 2,5 prosent ved 

kjøp og salg av fast eiendom.

Denne avgiften er en av de 

merkeligste i Norge – den har 

sine røtter tilbake til 1600-tal-

let som en offentlig stempel-

avgift ved tinglysning.
Dagens innretning er 

derimot kun begrunnet med å 

skaffe staten inntekter. Den 

er usosial, og rammer de som 

av ulike grunner må selge 

eiendommen, for eksempel 

etter skilsmisse, dødsfall eller 

jobbskifte. I tillegg er den 

urettferdig fordi andelsboli-

ger, som borettslag, ikke er 

omfattet av avgiften. 
I takt med verdiøkningen 

på boligmassen er avgiften 

blitt svært lukrativ for staten: 

Jonas Gahr Støre må se helheten i skattesystemet før han konkluderer med økt eiendomsbeskatning.

Ned med eiendomsskatten

SKATT I BEVEGELSE: Jonas Gahr Støre foreslår å øke eiendomsskatten. Men det virkelige problemet ligger andre steder i systemet, mener kronikkforfatterne.  
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Den nye lederen av Arbeiderpartiet, Jonas Gahr

Støre, er en modig mann. I sin bok «I bevegelse»

tar Støre til orde for økt beskatning av eiendom,

og skriver: «All toneangivende fagkunnskap

argumenterer for at vi burde vri skattlegging mer i

retning av fast eiendom. Det vil måtte gjøres med

en tilpasset grad av bunnfradrag og andre

skjerminger som sikrer hensynet til mennesker

med vanlig bolig, og det vil måtte sikre at de med

mest betaler mer».Dette er nye takter fra Ap. Tidligere var

boligbeskatning noe man ikke snakket om i de

etablerte politiske miljøene.
Det har vært en utbredt oppfatning at en regjering

som rører boligbeskatningen vil tape neste valg.

Derfor er det dristig at Støre nå våger å snakke

om elefanten i rommet.Det er gunstig å plassere penger i eiendom i

Norge på grunn av lav formuesbeskatning og

fradragsrett for gjeldsrenter. Med det er ikke så

gunstig som mange skal ha det til. De senere

årene har innstramminger gjort det mindre

attraktivt å investere i eiendom. I 2010 la den

rødgrønne regjeringen om systemet for beregning

av likningsverdi, og alle boligeiere måtte sende

inn opplysninger om boligen i selvangivelsen.

I 2012 og 2013 økte de rødgrønne

likningsverdien både på primærbolig og

sekundærbolig (næringseiendom og

fritidseiendom). Særlig det siste har gjort det

mindre attraktivt å investere i eiendom. Dette kan

på sikt bidra til et mindre velfungerende

utleiemarked.
Utleiemarkedet er i dag et glemt kapittel i

boligpolitikken. Når 30 prosent av leilighetene i

Oslo sentrum leies ut, viser det hvor viktig det er at

utleiere finner det attraktivt. Økt beskatning vil gi færre

boliginvestorer, som igjen vil presse leieprisene opp.

Økt boligbeskatning vil ikke bare ramme utleiemarkedet.

Det vil også gå ut over boligbyggingen, og usikker

byggetakt er ikke positiv. Vi trenger alle de boligene vi

klarer å bygge.
Boligbygging er svært kapitalkrevende. En av grunnene til

at vi ikke bygger oss til en boligboble i Norge, er at vi

ikke bygger på spekulasjon. Vi har en sikkerhetsventil

mot det, da utbyggerne stort sett må selge minst 50

prosent av et prosjekt før spaden settes i jorda. Dette

forhindrer at utbyggerne tar for stor risiko og bygger

boliger det ikke er et marked for. I dette regimet har

også eiendomsinvestorer, eller hva mange nedsettende
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Boligprisene steg i august

Dagbladet. Publisert på nett 03.09.2014 09:06. Profil: Egenomtale, Eiendom Norge.

Hegnar Online.
og nok en gang var oppgangen størst i Tromsø.

Hegnar Online sohaugen@hegnar.no (Hegnar.no):

Boligprisene i Norge steg med 1,6 prosent i

august.
For juli og august var oppgangen på 1,8 prosent,

noe som midt på treet historisk sett, ifølge

Christian V. Dreyer i Eiendom Norge.

Det var oppgangen i alle de store byene og

boligprisene har aldri vært høyere i Norge, men

Dreyer viser også til at det er en

utflatingstendens som er normalt for sesongen.

Prisoppgangen i august i år er den laveste i

august siden 2008.Sesongkorrigert var veksten null i august, og så

langt i år er de sesongjusterte boligprisene da

opp 3 prosent.
12 måneders veksten er på 2,3 prosent, som er

litt ned fra juli. Men Dreyer er ganske sikker på at

den vil øke utover høsten.
Sterkt i Tromsø

- Alle regioner har hatt en kraftig prisutvikling i

august, mens Tromsø skiller seg fortsatt ut, sier

Dreyer.

Oppgangen i Tromsø var på 2,5 prosent i august

og boligprisene i Nordens Paris har dermed

steget 11,9 prosent det siste året. I byene Oslo,

Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand

var oppgangen på 1,1 - 1,5 prosent.

I Oslo er boligprisene da opp 0,6 proset det siste

året, mens prisene i Bergen har steget med 4

prosent. I Stavanger og Kristiansand har det vært

en nedgang på henholdsvis 1,7 og 0,9 prosent.

Dreyer trakk også frem et eksempel som kan

illustrere effekten av boligbyggingen. I

Kristiansand er det blitt bygget mange nye boliger

de siste årene og det har bidratt til at prisveksten
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Boligprisoppgangen alle ventet kom ikke i august
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Line Midtsjø.
- Midt på treet, sier Christian Dreyer i Eiendom

Norge. Boligprisene er uforandret fra juli til

august i år, viser tall fra eiendomsmeglerne i

Norge (sesongjustert). - Det er en midt på treet-

periode.
Boligprisene i august viste som forventet en

moderat vekst. Etter en solid prisstigning hittil i

år, er det naturlig at vi får en utflatning utover

høsten, sier Christian Vammervold Dreyer,

administrerende direktør i Eiendom Norge.

SesongjusteringSesongvariasjoner er fenomener med betydning

for økonomien, som gjentar seg på samme tid

hvert år.
Før jul handler for eksempel de fleste

husholdninger mer enn ellers i året - og mange

butikker får dermed vekst i omsetningen.

Etter nyttår er det salg på klær og andre varer i

butikkene. Da går prisene normalt ned.

Også boligprisene varierer etter sesong. Som

regel går de opp på vårparten, flater ut utover

året og kan falle litt på høsten.
Når de sesongkorrigerte tallene viser at prisene

stiger med 0,5 prosent, og de faktiske faller med

0,5 prosent, betyr det at prisutviklingen er

sterkere enn det man normalt kunne vente.

Prisene økte 1,6 prosent dersom man ikke tar

hensyn til sesongvariasjoner.
Prisene hittil i 2014 er 1,4 prosent høyere enn

på samme tidspunkt enn i 2013.
Med uendrede priser ut året får vi en prisvekst på

2,1 prosent.
Juli-tallene viste en sterkere vekst enn vanlig. Det

får deler av forklaringen til den mer moderate

prisveksten i august, som tradisjonelt sett er en
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Look to Norway!
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Europa bør adoptere den norske modellen for

eiendoms-megling, skriver Christian Vammervold

Dreyer i Eiendom Norge.Europa bør adoptere den norske modellen for

eiendomsmegling, skriver Christian Vammervold

Dreyer i Eiendom Norge.I 2016 skal Norge implementere

yrkeskvalifikasjonsdirektivet fra EU for

lovregulerte yrker. Direktivet er viktig for

helsearbeidere, men angår også

eiendomsmeglere.Målet er å gjøre det lettere å jobbe i ulike

europeiske land. Det skal etableres et

profesjonskort som anerkjenner et antall

profesjoner basert på minstekrav til utdannelse

og arbeidserfaring. Kortet vil gi delvis adgang til å

utøve et yrke man er kvalifisert for i hjemlandet i

andre europeiske land.For eiendomsmeglingsbransjen betyr dette at en

eiendomsmegler fra eksempelvis Hellas vil kunne

jobbe midlertidig i Norge, og det til tross for at

lovverket er diametralt forskjellig.
Jeg er positiv til økt mobilitet over grensene, men

jeg er skeptisk til å la europeiske

eiendomsmeglere arbeide i Norge uten kunnskap

om norsk lovgivning og praksis. Det som skiller

eiendomsmegling i Norge fra Europa er at en

norsk eiendomsmegler gjennomfører hele

transaksjonen. Hos oss har megleren ansvar for

salg og markedsføring, budgivning,

kontraktsutforming og det økonomiske oppgjøret

med pant, tinglysning og håndtering av

klientmidler. I de fleste europeiske land

gjennomfører en eiendomsmegler kun salg og

markedsføring. De øvrige funksjonene håndteres

eksempelvis av notarsystemet og bankene.

I praksis betyr dette at eiendomsmegling i Norge

er en egen profesjon. Slik er det også definert i

Lov om eiendomsmegling fra 2008 med krav om

tre års utdannelse og to års praksis. En norsk

eiendomsmegler representerer ikke bare en

yrkesgruppe, men tre med notar og oppgjørsfunksjon. I

tillegg reguleres bransjen av en lang rekke lover,

forskrifter og rundskriv. I sum skaper dette en kompleks

og kunnskapsintensiv bransje, som bidrar til trygge og

effektive transaksjoner for kjøpere og selgere.

EU-kommisjonen har i sin strategi for 2020 definert at

bank-, tele- og eiendomsmeglingstjenester er de områder

med minst konkurranse i Europa. Profesjonskortet er en

del av denne strategien. Konkurranse er bra, men det er

vesentlig at norske myndigheter ikke implementerer EU-

direktiver som kan svekke norske boligkjøpere og

boligselgeres rettsvern.EU arbeider i disse dager med å kartlegge lovregulerte

yrker i Europa, deriblant eiendomsmegler. Jeg venter i

spenning på hva som vil komme fra Brussel, og jeg

forventer at norske myndigheter med europaminister

Vidar Helgesen i spissen vil tale den norske

boliglovgivningens sak i EU.
Norsk lovgivning for kjøp og salg av eiendom og

eiendomsmegling er et godt utgangspunkt for en felles
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Boligmarkedet friskmeldt for høsten

Drammens Tidende. Publisert på nett 03.07.2014 14:32. Profil: Egenomtale, Eiendom Norge.

DRAMMEN: - Vi må bare innrømme at vi bommet

da vi lagde prognosene for inneværende år, sier

styreleder Leif J. Laugen i Eiendom Norge. De

opprinnelige prognosene ble lagt fram etter en

høst preget av usikkerhet og kraftig fall i

boligprisene.
Forventningen var den gang et prisfall på mellom

1 og 3 prosent i 2014, med en normalisering av

markedet i løpet av året. Men i vinter snudde

markedet brått, og siden nyttår har boligprisene

bykset i været ned nærmere 6 prosent.

Laugen venter nå at prisene vil holde seg stabile

ut året.
- Det er normalt, og det er det vi har lagt til grunn

i vår nye prognose, sier han til NTB.

Liberalisering
Den nye prognosen for 2014 er en

gjennomsnittpris som ligger 2 prosent høyere enn

snittet for fjoråret.En viktig årsak til at markedet har snudd, er de

signalene finansminister Siv Jensen (Frp) kom

med på nyåret, mener Laugen. Finansministeren

åpnet da opp for en mer liberal tolkning av

kravene til egenkapital.- Bankene har fått mulighet til å utøve det

skjønnet de ønsker, sier Laugen til NTB.

Ifølge ham har liberaliseringen bidratt til å gjøre

bankene mer aggressive. Mens bankenes

kredittpolitikk gjennom flere år er blitt strammet

inn, viser statistikk fra Norges Bank at den nå er

blitt friere.
- Det er spesielt kunder med gode inntekter som

kanskje ikke har greid å spare opp full

egenkapital, som nå likevel kommer gjennom

nåløyet til banken, sier Laugen til NTB.

- Bankene har skiftet helt fokus. De har gått inn i

en ny fase med ønske om vekst, fastslår han.

På skinner
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Boligmarkedet friskmeldt

Bladet Vesterålen. Publisert på nett 03.07.2014 13:01. Profil: Egenomtale, Eiendom Norge.

ANB-NTB.
Eiendom Norge tror på en vekst i boligprisene på

2 prosent i år. Høsten ligger an til å bli normal,

med en utflating av prisnivået.
Christian Vammervold Dreyer, administrerende

direktør i Eiendomsmeglerforetakenes Forening,

viser til at boligprisene flater ut og at aktiviteten i

markedet er høy. Foto: Vegard Grøtt, NTB

scanpix/ANB Finansminister Siv Jensen får mye

av æren for de nye prognosene.
- Vi må bare innrømme at vi bommet da vi lagde

prognosene for inneværende år, sier styreleder

Leif J. Laugen i Eiendom Norge.
De opprinnelige prognosene ble lagt fram etter en

høst preget av usikkerhet og kraftig fall i

boligprisene. Forventningen var den gang et

prisfall på mellom 1 og 3 prosent i 2014, med en

normalisering av markedet i løpet av året. Men i

vinter snudde markedet brått, og siden nyttår har

boligprisene bykset i været ned nærmere 6

prosent.
Laugen venter nå at prisene vil holde seg stabile

ut året.
- Det er normalt, og det er det vi har lagt til grunn

i vår nye prognose, sier han til NTB.

Liberalisering
Den nye prognosen for 2014 er en

gjennomsnittpris som ligger 2 prosent høyere enn

snittet for fjoråret.En viktig årsak til at markedet har snudd, er de

signalene finansminister Siv Jensen (Frp) kom

med på nyåret, mener Laugen. Finansministeren

åpnet da opp for en mer liberal tolkning av

kravene til egenkapital.- Bankene har fått mulighet til å utøve det

skjønnet de ønsker, sier Laugen til NTB.

Ifølge ham har liberaliseringen bidratt til å gjøre

bankene mer aggressive. Mens bankenes

kredittpolitikk gjennom flere år er blitt strammet
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Revurderer regler i boligkjøp
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Kaare Martin Granerud Kaare.martin.granerud@finansavisen.no. Side: A09.

Ved nyttår ble regler om kun skriftlige bud i
boligkjøp innført. Nå jobber bransjeforeningen for
å endre lovgivningen.
- Det er forferdelig trist når slikt skjer, uttalte
fagsjef i Heimdal Eiendomsmegling, Morten
Børge Müller, til Adresseavisen i går.Telesvikt hindret bud

Bakgrunnen var at en boligkjøper i Trondheim på
grunn av systemsvikt hos teleleverandøren ikke
fikk frem sitt SMS-bud på en leilighet i tide.
Resultatet ble en svært frustrert kjøper, og en litt
mindre bemidlet selger.
- Sett opp mot hvor mange eiendomsomsetninger
som skjer hvert år, er antallet ganske lite, men
for de som rammes, har det store konsekvenser,
sier Christian Vammervold Dreyer, adm. direktør i
Eiendom Norge.
Bakgrunnen for regelendringen ved nyttår var for
å sikre at det ikke skulle være noenusikkerhetsmomenter ved budgivningen, og det

ble tillatt å bruke SMS og e-post sombudgivningsverktøy.
Når teknologien som ligger bak svikter, hjelper
ikke de gode intensjoner.
- Skriftlig dokumentasjon er generelt å foretrekke,
men taping av samtaler er nå blitt så enkelt og
kostnadseffektivt at det kan være en god
erstatning, sier Dreyer.
Taping av kontraktsmøte?
- Blir ikke det å ta et steg tilbake i vårteknologiske verden?

- Det er ikke snakk om enten alt eller ingenting
skriftlig, men må se på hva som kan være den
beste løsningen, ikke bare for budgivningen, men
også kontraktsmøtet. I blant blir det spørsmål og
diskusjoner om hva som er sagt og avtalt her, og
har man det på tape,er det en mer komplett
måte å dokumentere forhandlinger på. Det gjøres

blant annet i verdipapirhandel, sier han.- Hvordan ser myndighetene på å gjøre om på det nylig
innførte regelverket?
- Vi har vært i kontakt med finansminister Siv Jensen,
departementet og Finanstilsynet, og Jensens svar var
tidligere at lovverket måtte få virke litt før man så på det.

Nå er det avtalt at vi skal i dialog med Finanstilsynet til
høsten.

- Hva sier du til kjøpere eller selgere som er rammet av
tekniske problemer i budgivningen?- Det er ikke så mye å si ut over at vi ber dem støtte oss

i vårt arbeid med å justere lovverket. Heldigvis virker
systemene nesten alltid, men vi kan ikke være tilfreds
før de fungerer 100 prosent.© Finansavisen

Nyhetsklipp - Eiendom Norge
Uttak 20.01.2015 Kilde: Retriever

Side 11 av 11

Avtagende overskudd
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HAMAR: Styreleder Leif J.

Laugen i bransjeorganisasjonen

Eiendom Norge sier at driftsmar-

ginene for eiendomsmegling har

gått ned.– Vi ser at meglerkjedenes

overskudd har vært avtagende

det siste året. Dette fremkommer

av fjorårstallene, og den samme

tendensen fortsatte inn i første

kvartal. Finanstilsynets tall

bekrefter også denne utviklingen.

Laugen viser til tall fra flere

av medlemmene i Eiendoms-

Megler 1 for første kvartal, og

det samme gjelder også for

noen andre bankeide meglerfo-

retak. Krogsveen derimot, hvor

Laugen er administrerende

direktør, har gått motsatt vei

med litt høyere driftsresultat.

Høy volumvekst gjennom de

senere år og begrenset økning i

faste kostnader har kompen-

sert for presset på provisjo-

nene.

– Svekkede provisjoner skyldes

et økende antall meglere som blir

ferdig utdannet, begrenset vekst i

oppdrag og færre salg innenfor

nybygg, noe som gjør at en del

meglere må vris over mot brukt,

sier Laugen.Styreleder Odd Nymark i Eien-

domsMegler 1 Norge ser den

samme tendensen til svekkede

provisjoner. Nymark er adminis-

trerende direktør for Eiendoms-

Megler 1 Oslo og Akershus, som

gikk med et lite underskudd i

første kvartal.– Prispresset er veldig stort i

Oslo og Akershus med mange

aktører som ikke er tilstede i

andre deler av landet. Forøvrig

var vårt underskudd i første

kvartal også en ettervirkning av 

det svake boligmarkedet i andre

halvår ifjor. Vi er tilbake med

overskudd for andre kvartal, men

vi merker likevel den samme

tendensen som Laugen beskriver.

Avtagende overskudd

Snittinntjeningen for mellom-

store råoljetankskip, suezmax-

tankere på rundt 150.000

dødvekttonn, har doblet seg hittil

i år sammenlignet med ratene

ifjor. Det gir fremgang for

Herbjørn Hanssons Nordic

American Tankers, som kunne 

glede seg over en sterk vinterse-

song i første kvartal. Rederiets

suezmax-tankere seilte i gjen-

nomsnitt inn 26.300 dollar dagen

i tremånedersperioden januar-

mars. I andre kvartal sank inntje-

ningen til drøye 12.000 dollar

dagen.
Selv om inntjeningen falt bety-

delig utover våren, ser Hansson

klare tegn til at det går mot bedre

balanse i oljemarkedet. Han

mener det nå vil ta seg opp etter

flere år med svak inntjening.

Etter kjøp av ytterligere to

brukte skip teller Nordic Ameri-

cans tankflåte 22 suezmax-skip.

De ble anskaffet i kjølvannet av at

selskapet i april hentet 113 milli-

oner kroner gjennom en kapital-

utvidelse. Belåningen er 

beskjeden med fem millioner

dollar per skip.Tilsammen teller verdensflåten

av suezmax-tankere 447 fartøyer.

Ytterligere 41 er bestilt for leve-

ring fra verftene frem til midten

av 2017.
Om få dager mottar aksjonæ-

rene i Nordic American Tankers

et nytt kvartalsutbytte på 12 cent

per aksje. Medregnet dette er det

siden starten i 1997 det utbetalt

45,02 dollar per aksje.bjorn.segrov@dn.no

Tror på oppturSHIPPINGBJØRN SEGROVOSLO

Nordic American Tankers ltd.Resultat per 2. kvartal
Millioner USD 

2014 
2013 Endring

Driftsinntekter
67,6 

27,3 147,6 %

Driftsresultat
-9,3 

-58,2 
-

Resultat før skatt -12,5 
-64,1 

-

– kloke ledervalg

AT Skog SA er et samvirkeforetak som eies av 7500 skogeiere i Agder-fylkene og Telemark. Omsetningen er ca. 900.000 m3 tømmer  

og 465 mill kroner. Formålet er å tilby lønnsom tømmeravsetning og faglig gode skogtjenester, samt å sikre medlemmenes råderett

over egne arealer. Kjernevirksomheten er innkjøp og salg av tømmer, organisering og gjennomføring av tømmerdrifter, tilhørende

tjenester innen skogforvaltning, logistikk, rådgivning og næringspolitisk arbeid. AT Skog har et betydelig engasjement for utvikling av 

skognæringens verdikjede og har flere strategiske eierengasjement. AT Skog konsern har datterselskapene AT Plan AS, AT Biovarme AS, 

Faun Naturforvaltning AS og AT Terminal. Konsernet har en solid økonomi med 61 ansatte fordelt på distriktskontorer i Agder-fylkene 

og Telemark, med hovedkontor i Skien. Se www.atskog.no for mer informasjon.

Administrerende direktør

Skogressursene representerer store muligheter i fremtidens fornybare samfunn.

AT Skog har ambisiøse mål og gode forutsetninger for å løfte skognæringens

omfang og lønnsomhet, både for våre eiere og egen virksomhet. Til å lede 

organisasjonen videre søker vi en engasjert og utviklingsorientert leder med

solid erfaring og gjennomføringskraft.

Stillingen medfører utfordrende ansvar og oppgaver knyttet til tjenesteutvikling

langs hele verdikjeden, organisasjonsutvikling og forvaltning av betydelige

økonomiske og industrielle engasjement.

Vi forutsetter høyere relevant utdanning, god verdikjedeforståelse samt en

utadvendt og samlende lederstil, både internt og eksternt. Kunnskap om skog-

næringen er en fordel, men erfaring fra forretningsutvikling i et marked preget

av sterk konkurranse, effektiv drift og påvirkningsarbeid er viktigere. Vi ønsker

en positiv leder med gode kommunikasjonsevner, utpreget resultatorientering,

god forretningsteft og et stort engasjement for skogressursenes viktige rolle 

og muligheter.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi AS ved Magne Amundsen, tlf. 916 56 101 eller 

styreleder Olav Veum, tlf. 901 38 998. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig 

også overfor vår oppdragsgiver. Søknad med CV sendes via ”stillinger” på www.visindi.no

HAMAR: Styreleder Leif J. Laugen i

bransjeorganisasjonen Eiendom Norge sier at

driftsmarginene for eiendomsmegling har gått

ned.

- Vi ser at meglerkjedenes overskudd har vært

avtagende det siste året. Dette fremkommer av

fjorårstallene, og den samme tendensen fortsatte

inn i første kvartal. Finanstilsynets tall bekrefter

også denne utviklingen.Laugen viser til tall fra flere av medlemmene i

EiendomsMegler 1 for første kvartal, og det

samme gjelder også for noen andre bankeide

meglerforetak. Krogsveen derimot, hvor Laugen

er administrerende direktør, har gått motsatt vei

med litt høyere driftsresultat. Høy volumvekst

gjennom de senere år og begrenset økning i faste

kostnader har kompensert for presset på

provisjonene.
- Svekkede provisjoner skyldes et økende antall

meglere som blir ferdig utdannet, begrenset

vekst i oppdrag og færre salg innenfor nybygg,

noe som gjør at en del meglere må vris over mot

brukt, sier Laugen.Styreleder Odd Nymark i EiendomsMegler 1

Norge ser den samme tendensen til svekkede

provisjoner. Nymark er administrerende direktør

for EiendomsMegler 1 Oslo og Akershus, som

gikk med et lite underskudd i første kvartal.

- Prispresset er veldig stort i Oslo og Akershus

med mange aktører som ikke er tilstede i andre

deler av landet. Forøvrig var vårt underskudd i

første kvartal også en ettervirkning av det svake

boligmarkedet i andre halvår ifjor. Vi er tilbake

med overskudd for andre kvartal, men vi merker

likevel den samme tendensen som Laugen

beskriver.
© Dagens Næringsliv
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Bransjen spår bra bolighøst

Glåmdalen. Publisert på nett 05.08.2014 19:46. Profil: Egenomtale, Eiendom Norge.

ANB-NTB.
Boligbransjen tror det vil bli dyrere å kjøpe bolig i

høst sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Små leiligheter i sentrum er sommerens vinner,

på bekostning av eneboliger.
I hovedstaden ble det bare solgt 15 eneboliger i

juli i Oslo - og 658 leiligheter. Her en boligblokk

på Løren i Oslo. Foto: NTB scanpix/ANB Tirsdag

la Eiendom Norge fram en statistikk som viser at

boligprisene i Norge steg 0,1 prosent fra juni til

juli i år.
- Juli utviklet seg sterkere enn vi ventet, sier

administrerende direktør Christian Vammervold

Dreyer i Eiendom Norge, som mener oppgangen

på 0,1 prosent er stor for en stille

sommermåned. Normalt går prisene ned i juli

måned.
Dette er den sjette måneden på rad boligprisene

øker. Samtidig er aktivitet om sommeren såpass

lav at bransjen mener det er vanskelig å trekke

konklusjoner rundt årsaken til økningen.

Små leiligheter i sentrum er sommerens vinner,

på bekostning av eneboliger. I hovedstaden ble

det bare solgt 15 eneboliger i juli i Oslo - og 658

leiligheter.
Mer trygghet

For høstens del ventes det at boligprisene vil

fortsette å stige, men ikke i samme tempo som i

vår. Eiendom Norge kaller det en flat til positiv

utvikling. Til tross for en prisøkning på boliger,

anslås det en aktiv bolighøst.
- Selv om fallet i boligprisene i fjor var gunstig for

kjøpere, var det en usikkerhet i markedet vi ikke

kommer til å se i år. Nå er optimismen og

etterspørselen høyere, og bankenes

utlånspraksis er bedre, sier den administrerende

direktøren.
Det ble solgt 4.268 brukte boliger i juli, om lag

samme nivå som i juli i fjor. Hittil i år har det blitt

solgt 48.978 bruktboliger, en oppgang på 1,8
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- Foreldre og utleiere dominerer boligmarkedet

NRK. Publisert på nett 05.08.2014 20:12. Profil: Egenomtale, Eiendom Norge.

Anne Linn Kumano-Ensby.De siste månedene er det sentrumsnære

småleiligheter som har presset boligprisene

oppover. Men det er ikke de som skal bo i

leilighetene som kjøper dem.
Boligprisene steg mer enn ventet i juli, korrigert

for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9

prosent. Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere

enn i juli 2013.Men det er ikke alle boliger som lett lar seg

selge. Det tok i gjennomsnitt 50 dager å selge en

bolig i juli 2014, en oppgang på 17 dager fra juni.

I juli 2013 tok det i snitt 40 dager å selge en

bolig.

Samtidig har liggetiden for de boligene som er til

salgs økt til 70 dager i snitt.
- Det er mange boliger som ligger ute i markedet

og ikke får solgt. Det oppleves belastende for de

det gjelder, sier Dreyer, og presiserer at dette

tallet vil falle når det legges ut mange nye boliger

i august.
- Det som er blitt solgt i løpet av juli er

hovedsakelig boliger som ble annonsert før

ferien, sier Dreyer.15 eneboliger solgt i OsloDet ble solgt totalt 4268 bruktboliger i juli 2014.

Dette er omtrent på samme nivå som i juli 2013.

Så langt i år er det solgt 48 978 bruktboliger i

Norge, noe som er 1,8 prosent flere enn i

samme periode i 2013.Det selges få eneboliger. I Oslo ble det bare solgt

15 eneboliger i juli, og 658 leiligheter.

- 15 eneboliger i Oslo er knapt noen ting. Det er

leilighetene som har gått, spesielt ett- og

toromsleilighetene i sentrum. Det er det

studentene vil ha når høyskolene og universitetet

nå åpner, og det er de boligene det er press på i

juli.

Nyhetsklipp - Eiendom Norge

Uttak 20.01.2015 Kilde: Retriever

Side 4 av 11

Bransjen spår en bedre bolighøst enn i fjor

ABC Nyheter. Publisert på nett 05.08.2014 11:09. Profil: Egenomtale, Eiendom Norge.

NTB.

Boligprisene i Norge steg 0,1 prosent fra juni til

juli i år, viser statistikk fra Eiendom Norge. Nå

ventes det en mer stabil bolighøst enn i fjor.

- Juli utviklet seg sterkere enn vi ventet, sier

administrerende direktør Christian Vammervold

Dreyer i Eiendom Norge.Han mener oppgangen på 0,1 prosent er stor for

en stille sommermåned. Normalt går prisene ned

i juli måned. Dette er den sjette måneden på rad

boligprisene øker.- Tallene vitner om et sterkt boligmarked, selv om

aktiviteten som vanlig har vært lav i

feriemåneden, sier Dreyer.
Mer trygghet

En sterk julimåned kan ofte føre til en moderat

prisøkning i august. Derfor vil

bransjeorganisasjonene vente en måned med å

felle en endelig dom over sommeren. Men

bolighøsten spås å se bedre ut enn i fjor.

- I fjor var det en usikkerhet i markedet vi ikke

kommer til å se i år. Nå er optimismen og

etterspørselen høyere, og kredittsikkerheten

bedre, sier han.Det ble solgt 4.268 brukte boliger i juli, om lag

samme nivå som i juli i fjor. Hittil i år har det blitt

solgt 48.978 bruktboliger, en oppgang på 1,8

prosent fra samme periode i fjor. Det tok i

gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig i juli i år.

Det er 17 dager flere enn i juni og ti dager flere

enn i juli i fjor.
- Jeg vil oppfordre førstegangskjøpere til å komme

seg inn på markedet så snart det lar seg gjøre.

Boligtaperne er ofte dem som står lengst mulig

utenfor, sier Dreyer, men legger til at juli ellers er

utleiernes måned.Det selges få eneboliger. I hovedstaden ble det

bare solgt 15 eneboliger i juli i Oslo - og 658

leiligheter.
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Spår boligprisvekst på seks prosent

Hegnar Online. Publisert på nett 18.12.2014 08:44. Profil: Egenomtale, Eiendom Norge.

Marianne L. Skarsgård.Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge

ser en boligprisvekst på 4-6 prosent neste år.

Eiendom Norge sin prognose for boligmarkedet i

2015 er en oppgang i boligprisene på 4-6

prosent, går det frem av en pressemelding.

Prognosen baserer seg på gjennomsnittlig priser i

2015 sammenlignet med gjennomsnittlig priser i

2014.

- Vi forventer et godt boligmarked i Norge også i

2015, men vi vil gjennom året se en mer moderat

utvikling i prisene enn vi har hatt i år, sier

administrerende direktør Christian Vammervold

Dreyer i Eiendom Norge i meldingen.

God avslutning på åretBoligmarkedet har gjennom høsten utviklet seg

sterkt, noe som har resultert i at vi avslutter

2014 med høyere priser enn det gjennomsnittlige

prisnivået foråret samlet.Dette overhenget betyr at den gjennomsnittlige

boligprisen i 2015 forventes å ligge 4- 6 %

prosent over det gjennomsnittlige prisnivået vi

har hatt i 2014. Avmattingen gjennom året vil

imidlertid gi seg utslag i gradvis nedgang i 12

måneders-veksten. Fra et nivå på 7-8 prosent ved

slutten av 2014, antar vi at denne vil komme ned

på 2 - 3 prosent ved årsskiftet 2015/16, heter

det.

Vil prege boligmarkedetEiendom Norge begrunner sin prognose med at

tilbudssiden i boligmarkedet ved årets utgang er

lav. Dette, kombinert med lave renter, moderat

boligbygging, lav arbeidsledighet og god

lønnsvekst tilsier en fortsatt prisvekst. Det er

likevel betydelig usikkerhet knyttet til

nedkjølingen i norsk økonomi som følge av

effektene fra petroleumssektoren, noe som

demper forventningene til markedet.
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Beskyldningene hagler i striden om innføring av boligsalgsrapport

E24. Publisert på nett 10.12.2014 08:29. Profil: Egenomtale, Eiendom Norge.

Ida Aamodt-Hansen.Boligsalgsrapport skulle innføres ved alle

boligsalg fra nyttår for å redusere antall

boligkonflikter. Men allerede før start hagler

beskyldningene fra partene og kaos råder.

Del

Før helgen ble det kjent at Eiendom Norge trekker

seg fra avtalen med takstbransjen om å innføre

boligsalgsrapport som standard - bare tre uker før

avtalen skulle tre i kraft.Planen var at det skulle utarbeides en

omfattende boligsalgsrapport ved alle boligsalg

som igjen skulle bidra til å redusere det store

antall konflikter etter boligkjøp og -salg.

Innføringen kom på bakgrunn av en avtale

mellom Eiendom Norge og de to

takstorganisasjonene NITO takst og Norges

Takseringsforbund (NTF).Årsaken til bruddet før helgen, var ifølge Eiendom

Norge at Konkurransetilsynet hadde innvendinger

mot avtalen.
Forbrukerrådet mener på sin side at den

egentlige årsaken er en helt annen.

Stor motstand interntEtter det E24 erfarer, har det i lang tid vært

motvilje innad i Eiendom Norge mot å innføre

standard boligsalgsrapport.
Forbrukerrådet mener at eiendomsbransjeorganet

har sett etter en unnskyldning for å komme seg

unna avtalen.
Konkurransetilsynet: - Vi har ikke opprettet sak

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i

Konkurransetilsynet sier de ikke har noen sak

gående om boligtilstandsrapporter. Tilsynet har

hatt møte med Eiendom Norge, og skal om kort

tid ha møte med Nito Takst og Norges
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Tilsynet og boligsalgs- rapport
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Uakseptabel  dyrevelferdAntibiotikaresistente bakterier i 

kylling får mye omtale, og 

ekspertene er uenige om 
hvorvidt kyllingen er et risiko

produkt eller ikke. Uansett bør 

det tas et kritisk blikk på 
bakgrunnen for problemet.

Dagens intense kylling

produksjon krever en ekstremt 

høy dyretetthet, som fører til et 

høyt smittepress. Narasin 

tilsettes kyllingfôret og fungerer 

også vekstfremmende, og går 

hånd i hånd med industriens mål 

om å produsere mest mulig 

kylling på minst mulig tid. 

Kyllingen blir fôret og medisinert 

til enorm størrelse på få uker, 

noe som har benbrudd og andre 

lidelser som konsekvens.
Industrien svarer altså på 

forbrukerens krav om billig 

kylling ved å produsere på 

bekostning av dyrenes lidelser. 

Forbrukeren på sin side løfter 

bare blikket når det oppstår 

mistanke om at den intense 

produksjonen kan påvirke en 

selv. Uavhengig av om kjøttet er 

en helserisiko eller ikke, må de 

etiske spørsmålene stilles, og vi 

må ta på alvor det antibiotika

resistensen egentlig handler om 

– uakseptabel dyrevelferd.Kathrine Woldsnes

kreve en grundig saksbehand

ling. Et grunnleggende prinsipp 

er at det er selskapenes eget 

ansvar at de opptrer på en måte 

som ikke er i strid med konkur

ranseloven. I møtet med EiendomNorge 

ble det imidlertid diskutert en del 

forhold ved avtalen som er 

inngått med takstorganisasjo

nene, og som etter tilsynets 

foreløpige vurdering er proble

matisk i forhold til konkurranse

loven. Det ble blant annet stilt 

spørsmål ved om det i tilstrekke

lig grad legges til rette for effektiv 

konkurranse mellom ulike 

tilbydere av tilstands rapporter. 

Konkurransetilsynet er altså 

bekymret for at avtalen kan gi 

negative konkurransemessige 

virkninger til skade for forbru

kerne, men har ikke konkludert 

Tilsynet og  boligsalgs- rapportDet er stor medieoppmerksom

het rundt innføring av bolig

salgsrapport. Jeg finner på 

bakgrunn av de oppslag som har 

vært, grunn til å presisere 

Konkurransetilsynets rolle. 
Konkurransetilsynet mener 

at bedre informasjonsgrunnlag 

i forbindelse med boligomset

ning er positivt. Økt bruk av 

tilstandsrapporter kan i så måte 

være et godt virkemiddel. 

Samtidig er tilsynet opptatt av 

at boligselgerne sikres valg

muligheter, både når det 

gjelder om de ønsker å benytte 

tilstandsrapport og hvilken 

tilbyder de eventuelt ønsker. 

EiendomNorge har i mediene 

henvist til at de har fått råd fra 

Konkurransetilsynet i saken. 

Tilsynet er opptatt av å gi 

veiledning om konkurranse

loven til aktører som ber om 

dette, men vil aldri i en slik 

forbindelse kunne gi et endelig 

svar på om en avtale er i strid 

med loven eller ikke. Det vil 

EiendomGjermund NeseDyrevernKathrine Woldsnes

rende og de yter ikke en ekstra

innsats – uten at de vet hva de får 

for det. 

Vi fant derimot at de som 

opplevde stor grad av støtte fra 

sin nåværende arbeidsgiver ser 

ut til å bli kurert for sin skepsis 

og kalkulerende tilnærming. 

Organisatorisk støtte betyr at 

medarbeiderne opplever at 

organisasjonen bryr seg om dem 

og er opptatt av deres interesser 

og behov. Organisasjoner som opptrer 

på en måte som gir medarbei

derne gode grunner til å oppleve 

organisatorisk støtte har derfor 

ikke så mye å frykte. De kan 

rekruttere også brente medarbei

Brent medarbeider skyr ilden

Medarbeidere som er blitt behandlet dårlig tidligere, har en 

dårligere relasjon til sine nåværende arbeidsgivere.

T idligere forskning 
har vist at medarbei

dere som er blitt sagt 
opp av sin forrige 

arbeidsgiver stoler 
mindre på og er 

mindre lojale til nåværende 

arbeidsgivere. Det ser altså ut til 

at negative erfaringer med 

forrige arbeidsgiver overføres til 

nåværende arbeidsgiver. I de 

fleste land, og spesielt i Norge, 

skjer derimot de fleste jobbbyt

ter frivillig. Enten fordi man 

lokkes av mer fristende tilbud 

eller fordi man er misfornøyd 

med en arbeidsgiver. Det at man 

er misfornøyd med en arbeids

giver handler ofte om forvent

ningsbrudd – man opplever at 

det er et sprik mellom hva man 

ble lovet og hva man har fått når 

det gjelder for eksempel lønn og 

goder, utviklings og karriere

muligheter og jobbsikkerhet. 

Spørsmålet er om slike «milde» 

forventningsbrudd også 
overføres til nye arbeidsgivere og 

hva den nye arbeidsgiveren 

eventuelt kan gjøre for å unngå 

det. 
I en nylig publisert studie fant 

vi at jo mer medarbeiderne 

hadde opplevd forventnings

brudd hos forrige arbeidsgiver 

desto dårligere relasjon hadde de 

til nåværende arbeidsgiver. 

Dette gjaldt selv om vi kontrol

lerte for om medarbeiderne 

noengang hadde opplevd å bli 

oppsagt og hvor lenge de hadde 

jobbet for nåværende arbeidsgi

ver (og dermed hvor lenge siden 

det var de opplevde forvent

ningsbrudd hos forrige arbeids

giver). 
Det ser altså ut som om tiden 

ikke leger alle sår forbundet med 

forventningsbrudd hos forrige 

arbeidsgiver. Forventningsbrud

dene ser ut til å gjøre medarbei

derne mer skeptiske og kalkule

Det ser altså  ut som om tiden ikke leger alle sår 
forbundet med forventningsbrudd hos forrige 

arbeidsgiver

I en nylig publisert studie fant vi at jo mer medarbeiderne hadde opplevd forventningsbrudd hos forrige arbeidsgiver, desto dårligere relasjon 

hadde de til nåværende arbeidsgiver, skriver artikkelforfatteren. Foto: Istock

LedelseBård Kuvaas

med hvordan den forholder seg 

til konkurranseloven. Gjermund Nese, avdelingsdirektør 

i Konkurransetilsynet 

dere og lege deres sår. Organisa

sjoner som tar mindre hensyn til 

medarbeidernes interesser og 

behov bør derimot unngå å 

rekruttere slike medarbeidere – 

eller begynne å opptre på en 

måte som gjør at medarbeiderne 

stiller opp og yter ekstra uten å 

gå inn detaljerte kontrakts

forhandlinger. Rause organisa

sjoner får nemlig rause med

arbeidere.
Bård Kuvaas, professor ved 

Handelshøyskolen BI

Forskningen:Hvem: Robert Buch, Bård Kuvaas, 

Lynn Shore & Anders Dysvik.

Hva: Once bitten, twice shy? Past 

breach and present exchange 

relationships. Hvor: Journal of Managerial 

Psychology, 2014: http://dx.doi.

org/10.1108/JMP-08-2012-0246 
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Det er stor medieoppmerksomhet rundt innføring

av boligsalgsrapport. Jeg finner på bakgrunn av

de oppslag som har vært, grunn til å presisere

Konkurransetilsynets rolle.
Konkurransetilsynet mener at bedre

informasjonsgrunnlag i forbindelse med

boligomsetning er positivt. Økt bruk av

tilstandsrapporter kan i så måte være et godt

virkemiddel. Samtidig er tilsynet opptatt av at

boligselgerne sikres valgmuligheter, både når det

gjelder om de ønsker å benytte tilstandsrapport

og hvilken tilbyder de eventuelt ønsker.

EiendomNorge har i mediene henvist til at de har

fått råd fra Konkurransetilsynet i saken. Tilsynet

er opptatt av å gi veiledning om konkurranseloven

til aktører som ber om dette, men vil aldri i en

slik forbindelse kunne gi et endelig svar på om

en avtale er i strid med loven eller ikke. Det vil

kreve en grundig saksbehandling. Et

grunnleggende prinsipp er at det er selskapenes

eget ansvar at de opptrer på en måte som ikke er

i strid med konkurranseloven.
I møtet med EiendomNorge ble det imidlertid

diskutert en del forhold ved avtalen som er

inngått med takstorganisasjonene, og som etter

tilsynets foreløpige vurdering er problematisk i

forhold til konkurranseloven. Det ble blant annet

stilt spørsmål ved om det i tilstrekkelig grad

legges til rette for effektiv konkurranse mellom

ulike tilbydere av tilstandsrapporter.

Konkurransetilsynet er altså bekymret for at

avtalen kan gi negative konkurransemessige

virkninger til skade for forbrukerne, men har ikke

konkludert med hvordan den forholder seg til

konkurranseloven.Gjermund Nese, avdelingsdirektør i

KonkurransetilsynetForskningen:
Hvem: Robert Buch, Bård Kuvaas, Lynn Shore &

Anders Dysvik.
Hva: Once bitten, twice shy? Past breach and present

exchange relationships.Hvor: Journal of Managerial Psychology, 2014:

http://dx.doi.org/10.1108/JMP-08-2012-0246
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For to år siden inngikk takstorga-

nisasjonene NTF og Nito-takst og 

eiendomsmeglerorganisasjonene 

Eiendom Norge og EFF en avtale 

om at det skulle innføres en obli-

gatorisk tilstandsrapport ved alle 

boligsalg fra 1. januar 2015. Rap-

porten skulle bidra til å dempe 

konfliktnivået i bolighandlene, 

fordi kjøper fikk bedre informa-

sjon om boligens tekniske til-

stand.
Tre uker før året ebber ut, sier 

Eiendom Norge at de ikke lenger 

vil holde avtalen. Administre-

rende direktør Christian Dreyer i 

Eiendom Norge sier de fortsatt vil 

jobbe for å bedre rapporter ved 

boligsalg, men at de ikke vil at den 

rapporten som takstorganisasjo-

nene har jobbet de siste to årene 

for å utvikle skal være obligato-

risk.
Det får direktør Are Andenæs 

Huser i Norges Takseringsforbund 

og Forbrukerrådets direktør Randi 

Flesland til å frese.«Skandaløst»– Etter å jobbet for innføring av en 

slik rapport i to år, opplever vi at 

Eiendom Norge trekker ut prop-

pen to uker før vi skal på lufta, sier 

Huser.
– Vi har i mange år jobbet for en 

slik rapport, og ble kjempeglad da 

bransjen for to år siden inngikk en 

avtale med takstorganisasjonene 

om å innføre den fra 2015. Siden 

den gang har jo takstmennene 

jobbet med oppgradering og ser-

tifisering for å være klare til denne 

datoen. Nå har vi fått melding om 

at Eiendom Norge har brutt avta-

len. Dette er skandaløst, sier Fles-

land.
Etter det DN erfarer har det i 

lang tid vært misnøye om innfø-

ring av denne rapporten blant 

mange av Eiendom Norges med-

lemmer. Årsaken er at slik rappor-

ten er blitt uformet, så vil den 

koste opp mot 20.000 kroner for 

den som skal selge boligen.
Finanstilsynet gikk imot

Da Finanstilsynet behandlet avta-

len mellom eiendomsmegler -og 

takstorganisasjonene tidligere i 

høst, konkluderte det med at det 

ikke var rom for å kreve bolig-

salgsrapport i alle boligsalg, men 

at det «i de aller fleste bolig-

transaksjoner være en fordel for 

kjøper og selger at boligens tek-

niske tilstand blir best mulig opp-

lyst». Tilsynet mente nytten av en 

tilstandsrapport måtte avveies 

mot kostnadene ved å få den utar-

beidet. – Vi synes at Finanstilsynets 

konklusjon var veldig bra. De sa jo 

at det skulle være standard å 

bruke rapport, selv om det ikke 

ble obligatorisk i alle boligsalg, 

sier Flesland.Dårlige hus blir dyre
Hun mener eiendomsmeglerne er 

redd for at innføring av en slik rap-

port skal føre til at inntjeningen 

deres blir lavere.– De anbefaler boligselgere å 

bruke masse penger på styling og 

markedsføring. Men vil ikke vise 

frem hvor god teknisk standard 

boligen har. Det kan gi lavere pris 

på boligen, og mindre inntjening 

for meglerne, sier Flesland.
Dreyer sier meglerne selvfølge-

lig vil bidra til gode rapporter, og 

at han selv ville ha valgt en slik 

rapport dersom han skulle ha 

solgt huset sitt nå.– Men det er ordet obligatorisk 

vi ikke kan stå inne for, sier Dreyer.
anita.hoemsnes@dn.no 

bjorn-egil.mikalsen@dn.no

EIENDOM
Anita Hoemsnes og 

Bjørn-Egil Mikalsen
Oslo

Administrerende direktør 

Christian Dreyer i Eiendom Norge 

har skrevet brev til takstorganisa-

sjonene denne uken med beskjed 

om at avtalen om å innføre 

obligatorisk takstrapport brytes. 

Foto: Thomas T. Kleiven

Tre uker før innføring 
av en obligatorisk 

boligrapport ved alle 
boligsalg i Norge, 

bryter Eiendom Norge 
avtalen med takst

organisasjonene.  
– Det er skandaløst, 

sier Forbrukerrådets 
leder, Randi Flesland.

Det er ordet obligatorisk vi ikke 
kan stå inne forChristian Dreyer, administre-

rende direktør i Eiendom Norge

Boligsalgsrapport
l Fra nyttår skal det etter 

planen innføres standard 

boligsalgsrapport ved salg av 

bolig gjennom megler. 
Rapporten blir standard for salg 

av eneboliger, tomannsboliger 

og rekkehus, og i første 
omgang frivillig for leiligheter. 

l Rapportene er basert på den 

nyutviklede standarden 
NS3600 som både Eiendom 

Norge og takseringsorganisa-

sjonene har vært med å 
utarbeide. l Hulltagning i baderomsvegg 

og utformede kjellervegger blir 

nå standard. l I tillegg skal det måles for 

skjevheter i gulv, to rom i hver 

etasje kontrollmåles 
l Det stilles også høyere krav 

til dokumentasjon i forbindelse 

med renovering og oppgrade-

ring av huset.l I andre deler av Norge – enn 

Oslo og Akershus – er bolig-

salgsrapport allerede innført.

Bolig-rapportvrakes

www.habberstad.no

Teknologidirektør 
Attraktiv topplederstilling i Lørenskog kommune

Teknologidirektøren skal lede en nyopprettet avdeling med ansvar for alle servicetjenester knyttet til informasjon, dataflyt, IKT, 

arkiv og saksgang, og er del av rådmannens toppledergruppe. 

Vi søker en offensiv og gjennomføringssterk leder med gode samarbeids- og motivasjonsevner. Det forutsettes god 

fagkunnskap og flere års relevant erfaring fra IKT-området i nøkkel-/lederposisjoner. Du bør ha relevant utdanning på 

universitets-/høyskolenivå og ha god forståelse for kommunesektoren. 

 
Kontakt gjerne en av våre rådgivere i Habberstad, Øystein Malme tlf. 40403554 eller Marit Mellem tlf. 90546532, 

eller rådmann Ragnar Christoffersen tlf. 91665391, for en uforpliktende samtale. 

Søknad sendes marit.mellem@habberstad.no innen 5. januar 2015.

Se www.habberstad.no eller www.lorenskog.kommune.no for fullstendig utlysning. 

Lørenskog er nabokommune til Oslo med nær 

35.000 innbyggere som lever sammen i en 

konsentrert og velutbygd kommune. Beliggen-

heten ved Oslos grense, og med kort vei til 

Gardermoen, gir godt grunnlag for spennende 

utvikling i årene som kommer. Lørenskog 

kommune har ca. 2.000 ansatte, og verdiene 

«åpen, troverdig og engasjert» skal prege vår 

organisasjon. 
Nyttig informasjon finner du på 

www.lorenskog.kommune.no
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For to år siden inngikk takstorganisasjonene NTF

og Nito-takst og eiendomsmeglerorganisasjonene

Eiendom Norge og EFF en avtale om at det skulle

innføres en obligatorisk tilstandsrapport ved alle

boligsalg fra 1. januar 2015.
Rapporten skulle bidra til å dempe konfliktnivået i

bolighandlene, fordi kjøper fikk bedre informasjon

om boligens tekniske tilstand.
Tre uker før året ebber ut, sier Eiendom Norge at

de ikke lenger vil holde avtalen. Administrerende

direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge sier de

fortsatt vil jobbe for å bedre rapporter ved

boligsalg, men at de ikke vil at den rapporten

som takstorganisasjonene har jobbet de siste to

årene for å utvikle skal være obligatorisk.

Det får direktør Are Andenæs Huser i Norges

Takseringsforbund og Forbrukerrådets direktør

Randi Flesland til å frese.
«Skandaløst»

- Etter å jobbet for innføring av en slik rapport i to

år, opplever vi at Eiendom Norge trekker ut

proppen to uker før vi skal på lufta, sier Huser.

- Vi har i mange år jobbet for en slik rapport, og

ble kjempeglad da bransjen for to år siden

inngikk en avtale med takstorganisasjonene om å

innføre den fra 2015. Siden den gang har jo

takstmennene jobbet med oppgradering og

sertifisering for å være klare til denne datoen. Nå

har vi fått melding om at Eiendom Norge har brutt

avtalen. Dette er skandaløst, sier Flesland.

Etter det DN erfarer har det i lang tid vært

misnøye om innføring av denne rapporten blant

mange av Eiendom Norges medlemmer. Årsaken

er at slik rapporten er blitt uformet, så vil den

koste opp mot 20.000 kroner for den som skal

selge boligen.
Da Finanstilsynet behandlet avtalen mellom

eiendomsmegler -og takstorganisasjonene

tidligere i høst, konkluderte det med at det ikke var rom

for å kreve boligsalgsrapport i alle boligsalg, men at det

«i de aller fleste boligtransaksjoner være en fordel for

kjøper og selger at boligens tekniske tilstand blir best

mulig opplyst». Tilsynet mente nytten av en

tilstandsrapport måtte avveies mot kostnadene ved å få

den utarbeidet.- Vi synes at Finanstilsynets konklusjon var veldig bra.

De sa jo at det skulle være standard å bruke rapport,

selv om det ikke ble obligatorisk i alle boligsalg, sier

Flesland.
Dårlige hus blir dyreHun mener eiendomsmeglerne er redd for at innføring av

en slik rapport skal føre til at inntjeningen deres blir

lavere.

- De anbefaler boligselgere å bruke masse penger på

styling og markedsføring. Men vil ikke vise frem hvor god
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«Skandalen»
Dagens Næringsliv. Publisert på trykk 09.12.2014. Profil: Egenomtale, Eiendom Norge. Side: 2.

Meninger«Skandalen»B ransjeorganisasjonene i eiendoms-

markedet har i to år jobbet for at det 

skal innføres en obligatorisk tilstands-

rapport ved salg av eneboliger, 

tomannsboliger og rekkehus fra 1. 

januar neste år.
Forrige uke skrev DN at Eiendom Norge, en 

forening for eiendomsmeglerforetak, trakk seg fra 

prosjektet. Administrerende direktør Christian 

Dreyer i Eiendom Norge sier til DN at han gjerne ser 

bedre tilstandsrapporter ved boligsalg, men at det 

er ordet obligatorisk foreningen «ikke kan stå inne 

for». Kuvendingen får hard kritikk både fra Forbru-

kerrådet og Norges Takseringsforbund.

Forbrukerrådets leder Randi Flesland kaller den 

«en skandale» og forklarer Eiendom Norges beslut-

ning med at eiendomsmeglere frykter «mindre 

inntjening» og heller ser at selgere bruker pengene 

på styling av boligen. Det er godt mulig. 

Det viktigste i denne saken er ikke meglernes 

motiver, men om folk som kjøper og selger boliger 

er tjent med at slike rapporter blir obligatoriske ved 

boligsalg.Det finnes en rekke gode argumenter for å 

dokumentere boligens tilstand grundigere enn det 

som gjøres i dag. En verditakst er lite annet enn 

kvalifisert gjetning på en boligs tekniske tilstand. 

Et spesielt godt grunnlag for den største investerin-

gen folk gjør i løpet av livet, er den ikke. En grundi-

gere gjennomgåelse kan både redusere risikoen for 

kjøper og sjansen for konflikter i etterkant. Det kan 

også være i selgers interesse i og med at kjøper, som 

Finanstilsynet påpeker, vanskelig kan påberope seg 

en mangel som fremgår av en tilstandsrapport.

Derfor er det positivt at bransjen har tatt initiativ 

til å utarbeide en standard for hvordan slike rappor-

ter skal se ut. Men det er ikke dermed sagt at det er 

en god idé at bransjen forsøker å tre rapporter som 

kan koste opp til 20.000 kroner ned over hodet på 

alle som skal selge huset sitt. Har man en relativt ny 

eller nyrehabilitert bolig, vil dette antagelig være 

penger ut av vinduet.
Eiendom Norge gjør derfor rett i å overlate valget 

til den enkelte selger. Det er der det hører hjemme. SpaningPrivate etterforskere «avslører mer enn utroskap på 

julebord», skriver Dagbladet.

Ryktene går om at det, i tillegg til utroskapen, 

også drikkes en hel del alkohol.
Featureredaktør: Gry Egenes

Nyhetsredaktør: Tor M. Nondal

Politiskredaktør: Kjetil B. Alstadheim

Produksjonsredaktør: Bjarne Dramdal Erichsen

Utviklingsredaktør: Trond Sundnes

Utgittav: Da gens Næ rings liv A/S

GrunnlagtavMagnusAnderseni1889

En fri dagsavisSjef re dak tør og ad mi ni stre ren de di rek tør: Amund Djuve Syk eller jobbløs?Ungdom er kanskje ikke mer psykisk syke 

enn før likevel. De er mer arbeidsledige.H un er 22 år, har ramlet ut av skole 
og utdannelse og 

bor hjemme på pikeværelset hos 
mor og far. En 

morgen karer hun seg avgårde for 

å søke lykken hos Den kongelige 

norske staten. Nærmere bestemt 

hos Nav. Men der er det tilsynela-

tende ingen som kan hjelpe 

henne. Hun har ikke jobbet, og 

dermed har hun ikke tjent opp 

rett til dagpenger. Sosialhjelp er 

kortvarig krisestøtte, og sitter 

langt inne å yte til ungdom som 

har tak over hodet og foreldre 

som tjener penger.Men det finnes en utvei. Hun 

kan gå til legen og få en diag-

nose. Da vanker det penger, 

støtte og hjelp til å komme seg i 

arbeid eller utdannelse, i inntil 

fire år – såkalte arbeidsavkla-

ringspenger (AAP). Og en av de 

tilgjengelige diagnosene for 

henne som er mer motløs enn 

syk i medisinsk forstand, er 

lettere psykiske lidelser. Det 

stemmer jo nesten også. Hun er 

ikke akkurat oppstemt over 

situasjonen.I dag legger tre Fafo-forskere 

frem rapporten «Unge mottagere 

av helserelaterte ytelser» på et 

seminar i Oslo. De finner at blant 

ungdom mellom 18 og 30 år som 

hverken er i jobb eller utdan-

nelse (13 prosent), så er en 

økende andel forsørget av 

såkalte helserelaterte ytelser (tre 

prosent). Det vil si at de trenger 

en medisinsk diagnose for å få 

hjelp fra Nav. Den midlertidige AAP-ordnin-

gen er en sammenslåing av tre 

tidligere ytelser: midlertidig 

uførepensjon, attføring og 

rehabilitering. For å komme med 

på ordningen kreves det at du 

har maksimum 50 prosent 

arbeidsevne. Dermed trengs 

legens stempel for å utløse 

penger og hjelp fra staten. AAP 

er rausere, mer oversiktlig og 

mer langvarig enn tidligere 

ordninger. Dermed skapes et sug 

i systemet etter å få ungdom 

«trygt plassert», ihvertfall for en 

periode. Dessverre er det mange 

av dem som går på AAP som ikke 

kommer over i jobb eller 
utdannelse. I andre enden av de 

fire årene står også permanent 

uførepensjon og venter. En god 

slump av de unge med psykiske 

lidelser også der, og i økende 

grad.
Fafo-rapporten stiller interes-

sante spørsmål ved det som har 

vært premisset for mye av 

debatten i Norge – nemlig at 

norske ungdommer er mer 

psykisk syke enn før. Hvis det er 

som forskerne mistenker, bidrar 

systemet i seg selv i høy grad til at 

unge mennesker nærmest skaffer 

seg en diagnose for å få den 

hjelpen de trenger. Her må vi 

selvsagt ta høyde for at det finnes 

psykisk syke blant dem, akkurat 

som det finnes de som absolutt 

burde vært i jobb eller utdannelse 

og ikke på AAP, gitt sine forutset-

ninger. Men det gjenstår trolig en 

større gruppe med «lettere 

psykiske lidelser» der det er 

grunn til å stille spørsmål: Sier 

dette mest om de unges psykiske 

helse, eller om strukturelle sider 

ved arbeidslivet selv? 
Trolig sier det noe om begge 

deler, fordi de henger sammen. 

Vår arbeidsevne og subjektive 

suksess er ikke uavhengig av at 

det finnes et passe utfordrende 

virke der vi faktisk trengs. Det er 

ikke uten grunn at arbeidstiltak 

der den ledige får øve seg i en 

reell jobb er mye mer effektivt 

enn trening på symbolske «late 

som»-oppgaver. Det er også 

åpenbart at det er lett å miste 

synet av meningen med en 

yrkesrettet skole, dersom det 

ikke finnes en eneste bedrift som 

har bruk for deg som lærling. 

Videre har arbeidsinnvandrin-

gen skapt en beintøff konkur-

ranse om det synkende antallet 

ufaglærte jobber. Det finnes for 

eksempel knapt norsk ungdom 

igjen som jobber på utesteder i 

hovedstaden. De er også i stor 

grad utkonkurrert i primærnæ-

ringene i distriktene. Billigere og 

mer hardtarbeidende folk 

utenfra er arbeidsgiveres 
førstevalg. Det er forståelig, men 

ikke uten problematiske 
konsekvenser. Hvis økningen i lettere 

psykiske lidelser delvis bare er 

en teknikalitet for å få hjelp inn 

på arbeidsmarkedet, ender vi 

fort opp med å lete feil steder 

etter både årsaker og rett 
medisin for dem som står 

utenfor arbeidslivet.EvaGrinde er kommentator i 

Dagens Næringsliv 
eva.grinde@dn.no

Detfinnesknaptnorskungdomigjensomjobberpåutestederihovedstaden.Foto:JohannesWorsøeBerg

På innsidenEva Grinde

Arbeidstiltak der ledige får øve seg i 
en reell jobb er mye 

mer effektivt enn 
symbolske «late som»-oppgaver

tirsdag 9. desember 2014 | Dagens Næringsliv

Bransjeorganisasjonene i eiendomsmarkedet har

i to år jobbet for at det skal innføres en

obligatorisk tilstandsrapport ved salg av

eneboliger, tomannsboliger og rekkehus fra 1.

januar neste år.Forrige uke skrev DN at Eiendom Norge, en

forening for eiendomsmeglerforetak, trakk seg fra

prosjektet. Administrerende direktør Christian

Dreyer i Eiendom Norge sier til DN at han gjerne

ser bedre tilstandsrapporter ved boligsalg, men

at det er ordet obligatorisk foreningen «ikke kan

stå inne for». Kuvendingen får hard kritikk både

fra Forbrukerrådet og Norges Takseringsforbund.

Forbrukerrådets leder Randi Flesland kaller den

«en skandale» og forklarer Eiendom Norges

beslutning med at eiendomsmeglere frykter

«mindre inntjening» og heller ser at selgere

bruker pengene på styling av boligen. Det er godt

mulig.

Det viktigste i denne saken er ikke meglernes

motiver, men om folk som kjøper og selger

boliger er tjent med at slike rapporter blir

obligatoriske ved boligsalg.
Det finnes en rekke gode argumenter for å

dokumentere boligens tilstand grundigere enn det

som gjøres i dag. En verditakst er lite annet enn

kvalifisert gjetning på en boligs tekniske tilstand.

Et spesielt godt grunnlag for den største

investeringen folk gjør i løpet av livet, er den ikke.

En grundigere gjennomgåelse kan både redusere

risikoen for kjøper og sjansen for konflikter i

etterkant. Det kan også være i selgers interesse

i og med at kjøper, som Finanstilsynet påpeker,

vanskelig kan påberope seg en mangel som

fremgår av en tilstandsrapport.
Derfor er det positivt at bransjen har tatt initiativ

til å utarbeide en standard for hvordan slike

rapporter skal se ut. Men det er ikke dermed

sagt at det er en god idé at bransjen forsøker å

tre rapporter som kan koste opp til 20.000

kroner ned over hodet på alle som skal selge huset sitt.

Har man en relativt ny eller nyrehabilitert bolig, vil dette

antagelig være penger ut av vinduet.

Eiendom Norge gjør derfor rett i å overlate valget til den

enkelte selger. Det er der det hører hjemme.
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- Useriøst og uakseptabelt
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Sophie Lorch-Falch.Norges Takseringsforbund raser over at Eiendom

Norge trekker seg fra avtalen om å innføre

obligatorisk boligsalgsrapport.
Del

I to år har Norges Takseringsforbund og

meglerorganisasjonen Eiendom Norge hatt en

avtale om å innføre obligatorisk tilstandsrapport

fra 1. januar 2015. Rapporten skulle bidra til å

redusere antallet konflikter etter salg av bolig.

Et slik krav ville bety at boligselgere måtte betale

for en detaljert takstmann-rapport, som sier

hvilken forfatning boligen de skal selge er i. En

slik rapport koster opp mot 20.000 kroner, og

skulle etter planen være en fast del av et

salgsprospekt.
2. desember fikk Norges Takseringsforbund

sjokkbeskjed om at Eiendom Norge trekker seg

fra avtalen.
Are Andenæs Huser i Norges Takseringsforbund.

Foto: NTF
- Det fremstår for oss som svært forunderlig at

Eiendom Norge nå kun få uker før ikrafttredelse

setter til side en hel avtale etter to år med

forberedelser og investeringer. Dette er etter vårt

syn useriøst og uakseptabelt, sier Are Huser,

administrerende direktør i Norges

Takseringsforbund, i en pressemelding.

- Skandaløst
Forbrukerrådet reagerer med samme gemytt over

at Eiendom Norge etter så lang tid går fra avtalen

som skulle gagne forbrukerne, ifølge DN.

- Vi har i mange år jobbet for en slik rapport, og

ble kjempeglad da bransjen for to år siden

inngikk en avtale med takstorganisasjonene om å

innføre den fra 2015. Siden den gang har jo

takstmennene jobbet med oppgradering og
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- Ikke fornuftig å skrote BSU-ordningen
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Paal Wergeland.- Forslagene fra Scheel-utvalget vil kunne gjøre

det enda vanskeligere å komme inn i

boligmarkedet, sier Christian Dreyer,

administrerende direktør i Eiendom Norge.

Tirsdag la Scheel-utvalget frem sin rapport om

endringer av skattesystemet.
I rapporten foreslår utvalget flere endringer som

vil ha store konsekvenser for boligmarkedet.

Blant annet vil de droppe Boligsparing for

ungdom (BSU) fordi det er lite fornuftig å

subsidiere boligsparing.Etter utvalgets vurdering er det liten grunn til å

subsidiere sparing blant unge mennesker

generelt, og heller ikke til å knytte dette til

boligsparing spesielt skriver utvalget i rapporten

som finansminister Siv Jensen fikk overlevert.

Utvalget mener ordningen i liten grad treffer de

med lavest inntekt. BSU-ordningen gir personer

under 33 år et skattefradrag på 20 prosent av

innskudd på inntil 25.000 kroner per år. Det

oppsparte beløpet kan brukes til kjøp av bolig.

Gunstig virkemiddelChristian Dreyer mener BSU-ordningen er et

gunstig virkemiddel for førstegangskjøperne.

- Forslaget vil gjøre det vanskeligere for dem å

komme inn på markedet, sier Dreyer og legger til

at det er bred enighet, også blant økonomer, om

at ordningen fungerer.Han er også overrasket over forslaget om skatt

på leieinntekter.- Det kom overraskende på mange, og vil medføre

høyere leiepriser og færre leieobjekter, sier han.

Dreyer mener effekten av å beskatte leieinntekter

vil føre dyre leiepriser og leieboliger.

- Dette vil kunne bety at en del kommer til å la

være å leie ut boliger, noe som igjen kan presse
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Får ikke innføre obligatorisk tilstandsrapport
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Sophie Lorch-Falch.Fra nyttår skulle det komme nye regler for salg av

bolig. Selger skulle punge ut opp mot 20.000

kroner for en takstmann-rapport som

oppsummerte boligens tilstand. To måneder før

oppstart stoppes imidlertid planene av

Finanstilsynet.
Del

Dermed ser det ikke ut til at eiendomsmegler-

organisasjonen Eiendom Norge får viljen sin.

De gikk i 2012 ut og kunngjorde at bransjen går

sammen om å gjøre disse tilstandsrapportene o

bligatorisk fra 1. januar 2015.
Dette til stor jubel fra Forbrukerrådet - som kalte

det en gledens dag for norske boligkjøpere.

Meningen var at slike tilstandsrapporter skulle få

ned andelen klager og tvister i etterkant av

bruktboligkjøp.
Regelendringen ville betydd at det ble påbudt å

legge ved en slik rapport i prospektet, når en

bolig skulle selges. Boligen skulle leveres av en

takstmann, og oppsummere tilstanden på boligen

som skulle selges.Dette var det meningen selger skulle betale for.

En tilstandsrapport koster mellom 7.000 og

20.000 kroner.Imidlertid sjekket ikke Eiendom Norge om

eiendomsmeglerne faktisk har lov til å tvinge

boligselger til å betale for en tilstandsrapport.

Eiendom Norge ba derfor Finanstilsynet avklare

om et obligatorisk krav om å benytte

tilstandsrapport er i strid med god meglerskikk,

ifølge svarbrevet til Finanstilsynet.

14:26 - 28.10.2014, Oppdatert: 15:48 -

28.10.2014
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- Aldri blitt solgt flere boliger

NA24. Publisert på nett 03.10.2014 09:31. Profil: Egenomtale, Eiendom Norge.

Niels Ruben Ravnaas.Prisene fortsetter å stige. Boligprisene steg 0,7

prosent fra august til september når tallene er

korrigert for sesongvariasjoner.
Før sesongjustering sank boligprisene så vidt

med 0,1 prosent, ifølge den siste

boligprisstatistikken til bransjeforeningen

Eiendom Norge.Grunnen er at boligprisene normalt faller i

september.
I september ble det solgt 9.328 boliger - en

oppgang på 2,8 prosent fra samme tid i fjor.

Boligene lå i snitt ute for salg i 36 dager.

- Det har aldri blitt solgt så mange boliger i en

septembermåned. Antall usolgte boliger går ned

og salgstiden faller. Hvis denne trenden vedvarer,

kan vi få en mer positiv prisutvikling i siste

kvartal i 2014 enn det som er normalt, sier

foreningens administrerende direktør Christian

Vammervold Dreyer.- Utviklingen i september vitner om et stabilt

boligmarked. Det har vært høy aktivitet, slår han

fast.

Fleste store byer Det var prisvekst på boligene i

de fleste store byene. Boligene i Oslo og Tromsø

var 0,4 og 0,5 prosent dyrere enn i august, mens

prisene i Stavanger sank 0,6 prosent.

Leieprisene går imidlertid ned med 0,6 prosent

fra andre til tredje kvartal. En gjennomsnittlig

toromsleilighet i Oslo koster 11.082 kroner

måneden, mens tilsvarende leiligheter koster

9.995 kroner i Bergen og 9.825 kroner i

Trondheim
I sommer var prisene sterkere enn hva

sentralbanken trodde på forhånd. Som en følge

av dette har den justert opp anslaget for

gjennomsnittlig prisvekst i tredje kvartal fra 1,8
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Tilstandsrapport blir standard

Finansavisen. Publisert på trykk 07.11.2014. Profil: Egenomtale, Eiendom Norge. Side: A14.

Eiendom Norge, Norges Takseringsforbund, NITO

Takst og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF),

slår fast at tilstandsrapport blir standard ved kjøp

og salg av bolig fra nyttår, melder NEF.

Det stilles ikke et uttrykkelig krav om

tilstandsrapport i lovverket i dag.
Bransjeorganene er tilfreds med at Finanstilsynet

i sin vurdering mener det er «positivt at bransjen

innfører tiltak som kan bidra til at det

fremskaffes opplysninger om eiendommen», og

at dette vil bidra til redusert usikkerhet, riktigere

prisdannelse, redusert tvisteomfang og bedre

beslutningsgrunnlag, ifølge NEF. FA

© Finansavisen
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Tilstandsrapport blir likevel standard fra nyttår

E24. Publisert på nett 06.11.2014 15:18. Profil: Egenomtale, Eiendom Norge.

Ida Aamodt-Hansen.Til tross for Finanstilsynets uttalelse om at

meglere ikke kan kreve tilstandsrapport ved salg

av bolig, fortsetter bransjen jobben med å gjøre

det til standard fra nyttår.
Del

I forrige uke kom Finanstilsynet med en vurdering

av om meglere kunne kreve at selger utarbeidet

en boligsalgsrapport ved salg, slik bransjen har

avtalt at skal skje fra nyttår.
Det mente tilsynet at man ikke kunne.

Finanstilsynet konkluderte med at

eiendomsmeglere og takstmenn ikke kan kreve

at selger må kjøpe og legge ved en slik rapport

når han eller hun skal selge, fordi et slikt krav

ville være utenfor god meglerskikk.

Blir standard fra nyttårNå har bransjen bestemt at de likevel vil fortsette

arbeidet med å gjøre tilstandsrapport til standard

fra nyttår. Det er en endring i ordlyden fra hva de

har sagt tidligere; da sa bransjen at

tilstandsrapport ville være obligatorisk fra nyttår,

nå kaller de det standard.
Begrunnelsen er en uttalelse fra Finanstilsynet

om at:

Dersom selger ikke etterkommer en anbefaling

om å innhente tilstandsrapport, vil megler kunne

frasi seg oppdraget. I visse situasjoner vil megler

også kunne ha en plikt til dette.
- Etter vårt syn er dette en presisering som

understøtter de avtaleintensjoner som ligger til

grunn for innføringen av tilstandsrapport.

Eiendom Norge, NITO-Takst og Norges

Takseringsforbund vil derfor fortsette sitt arbeid

med denne viktige reformen slik at den kan

gjennomføres som planlagt fra 1.1.2015, heter

det i en pressemelding fra Norges
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Flat boligprisutvikling i oktober

ABC Nyheter. Publisert på nett 05.11.2014 11:10. Profil: Egenomtale, Eiendom Norge.

NTB.

Boligprisene i oktober var uendret sammenlignet

med september, viser nye tall. Men boligprisene

er 5,3 prosent høyere enn for ett år siden.

Boligprisene i oktober:Prisene på boliger solgt gjennom finn.no i oktober

2014 var uendret fra forrige måned.

Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,9

prosent høyere enn forrige måned.

Prisene er 5,3 prosent høyere enn for et år siden.

Prisene så langt i 2014 er 1,9 prosent høyere

enn de var i 2013.Uendrede priser ut året gir en prisvekst på 2,1

prosent.
Statistikken omfatter boliger annonsert på

Finn.no, det vil si nærmere 70 prosent av alle

bruktboliger som omsettes i Norge i løpet av et

år.

(Kilde: Eiendom Norge)Korrigeres boligprisene for sesongvariasjoner, har

boligprisene steget 0,9 prosent, viser

bransjeforeningen Eiendom Norges

boligstatistikk.
I oktober ble det solgt 8.813 boliger i Norge, noe

som er 7,9 prosent flere enn i oktober i fjor.

- Det er høy aktivitet i markedet, og det har aldri

blitt registrert flere salg i oktober eller samlet for

året så langt. Samtidig opplever vi en god

balanse der tilbudet av boliger er godt avstemt

mot etterspørselen, sa direktør Christian

Vammervold Dreyer i Eiendom Norge da han la

frem den ferske statistikken onsdag.

Så langt i år er det solgt 75.688 boliger - 4,1

prosent flere enn i samme periode i fjor.

- En helt annen psykologiVed utgangen av oktober var det 14.030 boliger

til salgs på finn.no, en nedgang på 10,7 prosent
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- Nordmenns favoritthobby er å bytte boliger med hverandre

E24. Publisert på nett 05.11.2014 14:03. Profil: Egenomtale, Eiendom Norge.

Ida Aamodt-Hansen.Meglerbransjen deler Finanstilsynets bekymring

for bankenes utlånspraksis og den kraftige

gjeldsveksten.
Del

Finanstilsynets Morten Baltzersen uttrykte tirsdag

bekymring for boligprisveksten og det høye

gjeldsnivået i norske husholdninger.

Han pekte blant annet på at hver tiende låntaker

under 35 år ikke vil tåle en renteøkning på fem

prosentpoeng.
Nå viser det seg at også meglerbransjen ser på

den eskalerende gjeldsveksten med bekymring.

Eiendom Norge presenterte i dag

boligprisstatistikken for oktober, som viste en

prisvekst på 0,9 prosent, justert for

sesongvariasjoner. Det var noe mer enn

forventet.
15:02 - 05.11.2014, Oppdatert: 15:04 -

05.11.2014
BEKYMRET. Christian Vammervold Dreyer i

Eiendom Norge mener bankene er ivrigere etter å

sikre seg markedsandeler på boliglån enn på

veldig mange år. Foto: Javad M. Parsa

© E24

Se webartikkelen på http://ret.nu/3amPCtm9
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En av ti unge tåler ikke rentehopp

Aftenposten - Login. Publisert på nett 05.11.2014 16:23. Profil: Egenomtale, Eiendom Norge.

NTB, David Bach.Eiendomsmeglerne og Finanstilsynet er bekymret

for hva et rentehopp eller et omslag i økonomien

kan gjøre med norske familier som har boliglån.

Styreleder Leif Laugen i Eiendom Norge uttalte på

en pressekonferanse onsdag at usikkerheten

fremdeles råder i boligmarkedet.
- Vi står nå i samme situasjon som vi har vært i

mange ganger tidligere, nemlig at det er en

usikkerhet om hvor lenge det kan vare at vi har

boligpriser og et gjeldsnivå som stiger raskere

enn inntektsnivået.Laugen fortsatte med å forklare at vi nå har et

rekordhøyt nivå på både boligpriser og gjeldsnivå,

sett i forhold til inntekt. Boligprisnivået ligger på

samme høyde som før finanskrisene både på

1980-tallet og i 2008, mens gjeldsnivået aldri

har vært så høyt i forhold til inntektsnivået,

opplyste Laugen.- Kombinasjonen av disse høye nivåene og faren

for makroøkonomiske sjokk i samfunnet gjør at vi

løfter en advarende finger. Det er ikke sunt at det

ser ut som prisnivået og gjeldsbelastningen

drives oppover når man sammenligner med

inntektsnivået i samfunnet.
Flere unge med høy belåning

Finanstilsynet kom med lignende varsko dagen

før.

- Det er flere typer sjokk som kan ramme norsk

økonomi og norske finansinstitusjoner, og den

høye husholdningsgjelden og de høye

boligprisene gjør oss sårbare, sa tilsynets

direktør Morten Baltzersen under en

pressekonferanse tirsdag.
Analyser av 4200 boliglån viser at 34 prosent av

låntagerne under 35 år har en belåningsgrad på

over 85 prosent på sin bolig. Det er 11

prosentpoeng flere enn på samme tid i fjor. Hver

tiende yngre boliglånsstaker har nå en

belåningsgrad som overgår boligens verdi.
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Christian Dreyer var  

med på Debatten  

på Nrk 4 desember
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SOSIALE MEDIER OG NETTRAFIKK

Eiendom Norge er aktivt til stede i sosiale medier, 

henholdsvis Twitter og Linkedin.  

I løpet av året som har gått har Eiendom Norge nær 

doblet antall følgere på Twitter fra 584 den 1. januar 

2014 til 1160 følgeer den 31. desember 2014. 

Eiendom Norges Linkedin-profil ble opprettet våren 

2014, og har per 31. desember 2014 318 følgere. 

Disse følgerne er fortrinnvis personer med bransje-

tilknytning. 

 

Fra lansering av de nye nettsidene 10. april 2014 frem 

til nyttår hadde eiendomnorge.no i overkant 78 500 

unike besøkende. Trafikken har en klar topp i forbin-

delse med publisering av Eiendomsmeglerbransjens 

boligprisstatistikk den første uken i hver måned. 

Øvrig trafikk til nettsiden kommer hovedsakelig via 

våre nyhetsbrev som sendes ut med jevn frekvens. 

Fra april til nyttår ble det totalt sendt ut 24 eksterne 

nyhetsbrev fra Eiendom Norge. Om lag 4000 personer 

abonnerer på nyhetsbrevet som har en leserfrekvens 

på om lag 40 prosent per nyhetsbrev.

mai 2014 juli 2014 september 2014 november 2014

4 000

2 000

Sidevisninger

Grafen viser antall sidevisninger per dag på eiendomnorge.no fra 10.april 2014 - 31.desember 2014.
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Programarbeid

Administrasjon har jobbet målrettet med det politiske handlingsprogrammet 
i løpet av 2014. Her er en oversikt over arbeidet i løpet av året.

BOLIGPOLITISKE SAKER

Mål: Eiendom Norge vil jobbe for at den norske  

boligmodellen opprettholdes og ikke undermineres. 

HVA HAR SKJEDD?

Den norske boligmodellen, kjennetegnet av at 8 og 10 

nordmenn til en hver tid eier sin egen bolig, er av stor 

betydning for den norske eiendomsmeglingsbransjen 

og den enkelte nordmann. Modellen innebærer en 

demokratisering av eierskap i samfunnet. 

Vi har i høringer på Stortinget både for revidert stats-

budsjettet 2014 og statsbudsjettet 2015 understreket 

viktigheten av modellen. Vi har fremmet at det fortsatt 

bør legges til rette for å eie sin egen bolig i skatte-

systemet, samt at det fremdeles bør være mulig for 

unge å komme seg inn på boligmarkedet som eiere av 

egen bolig.           

 

Tematikken er blitt tatt opp direkte med stortingspoliti-

kere, deriblant Arbeiderpartiets finansfraksjon. Dess-

uten har vi understreket viktigheten av modellen i et 

debattinnlegg i Aftenposten ”Politikk for førstegangs-

kjøpere” (19. februar) og en kronikk i Klassekampen 

”Behov for økt boligbeskatning?” (19. september). 

I kjølvannet av Scheel-utvalgets rapport første uken av 

desember, deltok administrerende direktør Christian 

Vammervold Dreyer på NRK Debatten. Her kommen-

terte han Scheel-utvalgets rapport, og advarte mot 

å gjøre endringer som kan ramme den norske bolig-

modellen, samt endringer som kan gjøre det mindre 

attraktivt å drive med utleie av bolig.

Mål: Eiendom Norge ønsker en samordning av boli-

grelaterte lover, med mål om at sentrale lover som 

f.eks. Avhendingslova, Bustadoppføringslova mv. 

skal underlegges Kommunal- og Moderniseringsde-

partementet. 

 

HVA HAR SKJEDD?

Regjeringen har i Sundvolden-plattformen forpliktet 

seg til å gjennomgå departementsstrukturen med tan-

ke på en mer hensiktsmessig organisering. Det første 

grepet regjeringen gjorde var å flytte planavdelingen 

med ansvar for plandelen i Plan- og bygningsloven 

tilbake fra Miljøverndepartementet til Kommunal- og 

moderniseringsdepartement fra 1. januar 2014.                                                                                                     

Eiendom Norge har i møter både med statssekretær 

Per Willy Amundsen (Frp) i Kommunal- og moder-

niseringsdepartementet og statssekretær Vidar 

Brein-Karlsen (Frp) understreket nytteverdien av at 

samme departement har ansvar for boligrelaterte 

lover, henholdsvis Bustadoppføringslova og  

Avhendingslova, og at det er behov for både revidering 

og samordning av særlig transaksjonslovgivningen.  

 

Mål: Eiendom Norge vil jobbe for at regjeringen 

oppfyller løftet om egenkapital fra plattformen og 

lovnader fra valgkampen 2013. 

HVA HAR SKJEDD?

På Eff-dagen i februar slapp finansminister Siv Jensen 

(Frp) nyheten om at hun hadde sendt brev til Finans-

tilsynet om at de ønsket en fleksibel praktisering av 

egenkapitalkravet og at det i tilfeller vil være forsvarlig 

å gi boliglån til kunder med ned mot 10% egenkapital. 

 

Eiendom Norge anser dette valgløftet som oppfylt. 

 

Mål: Eiendom Norge ønsker å starte en politisk  

debatt om Husbankens rolle i det norske samfunn.  

HVA HAR SKJEDD?

Eiendom Norge satte denne saken på dagsorden i en 

kronikk i Aftenposten 4. april, hvor vi advarte mot å 

gjøre boligbygging for avhengig av statlig kreditt via 

Husbankens låneordning til boligbyggere. Poenget i 

kronikken ble gjentatt i komitéhøringen for revidert 

statsbudsjett i mai, noe som resulterte i en opphetet 
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debatt under høringen mellom Boligprodusentenes 

Forening administrerende direktør Per Jæger og 

Christian Vammervold Dreyer. 

Husbanken har fått kraftig økt sin bevilgning de senere 

årene. I revidert statsbudsjett og statsbudsjettet for 

2015 ble rammen på 20 milliarder holdt uendret.                                     

Mål: Eiendom Norge vil bidra med bransjens kompe-

tanse i kommunereform-debatten, slik at sentrale 

fagområder for eiendomsbransjen blir viktige ele-

menter i endelig reform.  

 

HVA HAR SKJEDD?

Den varslede kommunereformen i regi av kommunal- 

og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ble igang-

satt med et ekspertutvalg i januar 2014 og fulgt opp 

med budsjettbevilgninger i kommuneproposisjonen i 

mai 2014.

Kommunereform er av stor betydning for eien-

domsbransjen, fordi plan- og byggesaker er en av 

kommunenes hovedoppgaver. Effektive plan- og byg-

gesaksprosesser, hensiktsmessige grenser etter bo- 

og arbeidsmarkedet og bedre transportplanlegging 

er viktig både for bransjen og Norge. Dessuten mener 

Eiendom Norge det er behov for en nasjonal IKT-platt-

form for plan- og byggesaker, samt ansvarliggjøring 

av kommunene i plan- og byggesaker. Eksempelvis er 

praktiseringen av utstedelse av ferdigattest og eier-

seksjonsloven er svært varierende fra kommune til 

kommune.

Eiendom Norge har understreket våre synspunkter til 

regjeringens ekspertutvalg, direkte med stortingsre-

presentanter i Kommunal- og forvaltningskomiteen, og 

i komitéhøringen til kommuneproposisjonen i Stor-

tinget i mai. 17. januar adresserte Christan V. Dreyer 

våre synspunkter i en kronikk i Dagens Næringsliv.                                                                                                                                      

                                                     

Mål: Eiendom Norge vil bidra med bransjens kompe-

tanse inn i revideringsforslag av plan- og bygnings-

loven.  

HVA HAR SKJEDD?

Forenklinger av byggteknisk forskrift ble varslet av 

regjeringen i januar og forslagene ble sendt på høring 

i juni. Eiendom Norge sendte høringssvar, og stilte seg 

positiv til forenklingene i tilgjengelighetskrav.

Mål: Eiendom Norge skal være en pådriver i å få 

på plass en nasjonal IKT plattform for kommunale 

arkivtjenester, plan- og byggesaker og elektronisk 

tinglysing.  

HVA HAR SKJEDD?

Eiendom Norge har adressert behovet for en nasjonal 

IKT-plattformen en rekke ganger i løpet av 2014, deri-

blant i forbindelse med kommunereformen.  

Regjeringen bevilget i statsbudsjettet 2014 midler til 

en løsning for e-tinglysning ti regi av Statens Kartverk. 

Høsten 2013 hadde Eiendom Norge nær dialog med 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet om 

prosjektet, og i slutten av januar 2014 inviterte Statens 

Kartverk Eiendom Norge til en orientering om gjen-

nomføring av prosjektet, som er planlagt implementert 

31. desember 2015.  

Eiendom Norge har deltatt i arbeidsgrupper nedsatt av 

Kartverket i forbindelse med elektronisk tinglysing. 

Sammen med finansnæringen vil eiendomsmeg-

lingsbransjen være storforbrukere av tjenesten, 

og Eiendom Norge har også hatt dialog med 

Finans Norge i 2014 om e-tinglysning. Eien-

dom Norge vil følge prosessen videre i 2015.                                                                                                                                            

                                               

Mål: Eiendom Norge mener innføringen av et 

ROT-fradrag vil være et positivt tiltak mot svart 

arbeid.  

HVA HAR SKJEDD?

Eiendom Norge har tatt opp saken i komitehøringene 

i Stortinget for både revidert statsbudsjett 2014 og 

statsbudsjettet 2015. Finansdepartementet har imid-

lertid i løpet av året utredet et ROT-fradrag og publi-

serte i desember en rapport om tema, hvor de ikke 

anbefaler en slik ordning som tiltak mot svart arbeid. 

Det kan se ut til at saken er politisk avsluttet. 

Mål: Eiendom Norge mener dokumentavgiften bør 

avskaffes i sin helhet. 

HVA HAR SKJEDD?

Eiendom Norge har i løpet året av jobbet strategisk 

med å få dokumentavgiften opp på den politiske agen-

daen, og har tatt  opp tema med flere stortingspoliti-

kerne i Finanskomiteen, samt statssekretær i Finans-

departementet Jørgen Næsje (Frp). 

Vi har understreket at dokumentavgiften må sees i 

sammenheng med bolig- og eiendomsbeskatning som 

sådan, samt at avgiften er usosial og ulogisk. Dette 

fremmet vi også i en kronikk om boligbeskatning i 

Klassekampen i september. Scheel-utvalget, som 

la frem sine forslag til endringer til skattesystemet i 

desember, støtter dette synet og foreslår å avskaffe 

den. Dette har gjort saken betydelig mer aktuell, og 

Christan Vammervold Dreyer understreket hvor positivt 

forslaget var, da han deltok på NRK Debatten første 

uken i desember. Dette blir derfor en viktig sak for 

Eiendom Norge i 2015.

BRANSJEPOLITISKE SAKER

Mål: Eiendom Norge skal arbeide for eiendomsmeg-

lingsbransjens rammebetingelser og sikre forbru-

kerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.
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HVA HAR SKJEDD? 

Eiendom Norge har i 2014 startet arbeidet med å 

levere et større innspill med forbedringer av Lov om 

eiendomsmegling til Finansdepartementet. Fagsjef 

Hanne Nordskog-Inger leder arbeidet i samarbeid med 

advokatfirmaet Grette. Innspillene er planlagt over-

sendt til Finansdepartementet i løpet av våren 2015. 

Mål: Eiendom Norge mener det er behov for regule-

ringer av Avhendingslova og Bustadoppføringslova, 

samt at reguleringer i fremtiden skal skje i transak-

sjonslovgivningen og ikke i lov om eiendomsmegling. 

Eiendom Norge mener regjeringen bør vurdere å 

nedsette et utvalg som kan legge grunnlaget for en 

boligomsetningslov. 

HVA HAR SKJEDD?

Eiendom Norge har tatt opp denne saken med både 

avdelingsdirektør Alexander Behringer i Finansdepar-

tementet og statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) 

i Finansdepartementet. Dette blir en viktig sak for 

Eiendom Norge i 2015. 

 

Mål: Eiendom Norge mener at eiendomsmeglere bør 

ha nedlastbar tilgang til ligningsverdi uten krav om 

fullmakter. 

HVA HAR SKJEDD?

Fagsjef Hanne Nordskog-Inger har i 2014 hatt nær 

dialog med Skatteetaten om denne saken, høsten 2014 

lanserte Skatteetaten likningsverdi via Altinn.no, og 

fra og med 2. februar 2015 vil likningsverdi kun være 

tilgjenglig for eiendomsmegler digitalt herifra. 

 

Mål: Eiendom Norge vil følge opp rapporten fra 

utvalget om oppgjørsfunksjoner.  

 

HVA HAR SKJEDD?

Eiendom Norge nedsatte i 2013 et utvalg som skulle 

gjennomgå eiendomsmeglingsbransjens oppgjørsord-

ning. Formålet var å finne tiltak til å redusere risikoen 

for at boligkunder påføres økonomisk tap.  

Bakgrunnen var at Finanstilsynet i april 2013 sendte 

brev til Finansdepartementet med forslag om at det 

skulle nedsettes et offentlig utvalg med tilsvarende 

formål. Finanstilsynet har uttrykt bekymring for det 

stadig økende misforholdet mellom garantidekningen 

og beholdningen av klientmidler i eiendomsmeglings-

foretakene.  

 

Utvalget kom med grundige analyser av de risikoom-

rådene. Risikoområdene som ble nærmere omtalt var 

utro tjener internt eller hos tredjepartsleverandører, 

hacking, trussel, infiltrering eller konkurs hos bank.  

 

For å minimere risiko ved dagens oppgjørsordning 

utarbeidet Eiendom Norge en tiltaksliste til våre med-

lemmer på bakgrunn av Oppgjørsutvalgsrapporten. 

I utvalgets oppsummering har utvalget konkludert 

med å ikke foreslå en ny modell for oppgjørsordning 

for eiendomsmeglingsbransjen. Utvalget anbefaler 

heller at det gjøres tilpasninger og forbedringer i 

dagens modell. Hovedårsaken er at utvalget mener 

dagens modell langt på vei er «trygg nok» og at den er 

klart mest tids- og kostnadseffektiv for forbruker.  

Sammen med Norges Eiendomsmeglerforbund (Nef) 

presenterte Eiendom Norge utvalgsrapporten for både 

Finanstilsynet og Finansdepartementet, og anbefalte 

Finanstilsyn og departement om at man skulle ha 

fokus på forbedringer, ikke omlegginger. 

Eiendom Norge mener dagens oppgjørsordning er den 

beste, da den er trygg, kostnads- og tidseffektiv for 

forbruker, og den har ikke medført tap av klientmidler 

som har gått ut over forbruker. Dessuten vil risiko ved 

konkurs hos bank, for hacking og utro tjenere være 

like stor hos bank som hos eiendomsmegler. For-

skjellen ligger i evnen til å bære tap. Endring av opp-

gjørsordningen vil ikke endre risikobildet, er Eiendom 

Norges syn, og som vi opplever å ha fått gehør for hos 

de relevante myndighetene.        

                                                                                                          

Mål: Eiendom Norge vil sammen med takstbransjen 

arbeide for at det blir en best mulig introdusering av 

boligsalgsrapport fra januar 2015.  

 

HVA HAR SKJEDD?

I begynnelsen av desember 2014 besluttet Eiendom 

Norge å erklære avtalen med takseringsbransjen om 

obligatorisk boligsalgsrapport som ugyldig, til stor 

misnøye fra både Forbrukerrådet og takserings- 

bransjen.       

                                                                                             

Bakgrunnen for annulleringen var at det utover 

høsten hadde fremkommet tolkninger av avtalen og 

bransjens lovverk som tilsa at avtalen stred mot både 

”god meglerskikk” slik det er definert i Lov om eien-

domsmegling og konkurranseloven. Blant annet hadde 

Finanstilsynet gjort en vurdering av «obligatorisk bo-

ligsalgsrapport ved salg gjennom megler» og fastslått 

at det ikke var rom i dagens lovverk for bransjen  

å gjøre dette til en obligatorisk ordning. 

Til tross for dette støtter Eiendom Norge opp om 

reformen i takseringsbransjen, og vil gjøre sitt til at 

tilstandsrapporter ved boligsalg får større utbredelse.  

 

Regulering av bruk av tilstandsrapporter er et lovgiver- 

ansvar, og Eiendom Norge vil i 2015 adressere viktig-

heten av at lovgiver tar ansvar for å redusere antall 

konflikter ved kjøp og salg av bolig ved å forbedre 

transaksjonslovverket.
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Eiendomsmeglingsstudiet

1996 søkte eiendomsmeglingsstudier med opptak høsten 2014.

De senere årene har det vært en vekst i studietilbudet 

og i antall studenter innen eiendomsmegling. 

 

Det tilbys i dag eiendomsmeglingsutdannelse i regi av 

BI i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim, Høyskolen 

i Telemark (Bø), Universitet i Nordland (Bodø), Høg-

skulen i Sogn og Fjordane (Sogndal) og Høyskolen i 

Hedmark (Rena), samt ved de juridiske studiestedene 

på norske universiteter.

SØKERE I 2014

I april 2014 ble søkertallene fra Samordnet opptak for 

de offentlige høyskolene og universitetene publisert

Til de fire offentlige eiendomsmeglingsstudiene 

fordelte søkerne seg slik: 

Høyskolen i Telemark, avdeling Bø:  191

Universitet i Nordland:   112

Høyskulen i Sogn og Fjordande:    90

Høyskolen i Hedmark, avdeling Rena:  152

Totalt:     545 

I tillegg har de fire studiestedene til Handelshøyskolen 

BI i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim 1451 søkere 

til eiendomsmeglingsstudiet. 

Totalt betyr dette at det er 1996 søkere til norske  

eiendomsmeglingsstudier med oppstart i 2014. 

 

Selv om søkertallet er lavere enn i 2013 er det historisk 

sett veldig mange som søker seg til meglerstudiet. 

- Det er gledelig at så mange søker seg til studiet, noe 

som viser at eiendomsmegleryrket er attraktivt. Det er 

viktig for bransjen å ha en god rekruttering av kom-

mende eiendomsmeglere. Eiendom Norge ser derfor 

positivt på at høyskolene rundt om i Norge har bidratt 

til mange nye eiendomsmeglerfullmektiger, uttalte 

administrende direktør i Christian Vammervold Dreyer 

i en kommentar til søkertallene.

SKOLEBESØK

Det er viktig for Eiendom Norge å ha nær dialog med 

utdanningsinstitusjonene, og Eiendom Norge deltar 

blant annet i Handelshøyskolen BI sitt faglige utvalg 

for eiendomsmeglingsstudiet, FREMS.

I 2014 besøkte Eiendom Norge flere av studiestedene 

og presenterte vår virksomhet, henholdsvis Høysko-

len i Telemark, Universitetet i Nordland, Høyskolen i 

Sogn og Fjordande, samt Handelshøyskolen BI i Oslo, 

Stavanger og Bergen.
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Bransjens omdømme

Eiendomsmeglingsbransjens kundetilfredshet er sterkt forbedret de senere 
årene.

Det er resultatet i den årlige undersøkelsen av kunde-

tilfredshet i bransjen som Opinion utarbeider for FINN.

no og Eiendom Norge i mars hvert år. 

Undersøkelsen i 2014 viser at boligselgerne jevnt over 

er fornøyde med valg av eiendomsmeglingsforetak og 

selve gjennomføringen av boligsalget. 2 av 3 er for-

nøyd med valg av megler, og 6 av 10 sier de vil velge 

samme megler igjen og anbefale megleren for venner 

og kjente. Det er en forbedring fra 2013 og en kraftig 

forbedring fra 2008.

BEKREFTER NORSK KUNDEBAROMETER

Resultatene fra kundetilfredshetsundersøkelsen be-

krefter resultatene fra Norsk Kundebarometer fra april 

2014 utført ved Handelshøyskolen BI. 

Fra et bunnnivå i 2006 scorer nå eiendomsmeglings-

bransjen over gjennomsnittet på kundetilfredshet i 

undersøkelsen fra Norsk Kundebarometer for 2013. 

Aktiv Eiendomsmegling var best i eiendomsmeglings-

bransjen med en 22. plass av alle de 180 bedriftene 

som er blitt målt i undersøkelsen. 

BI-forsker og prosjektleder for Norsk Kundebaro-

meter, Pål Silseth, sammenlignet utviklingen i eien-

domsmeglingsbransjen med det han har observert 

i bilbransjen. Silseth trekker frem kravet i ny eien-

domsmeglingslov fra 2008 som en årsak til utviklingen.

ØKENDE LOJALITET OG BEVISTE FORBRUKER

De positive resultatene fra Eiendom Norges egen 

kundetilfredshetsundersøkelse og Norsk Kundeba-

rometer tyder på at norske boligselgere har en sterk 

og økende lojalitet til eiendomsmegleren de benytter. 

Samtidig viser undersøkelsen også at forbrukerne blir 

mer bevisste når de skal velge megler. 

 

To sentrale funn i undersøkelsen er at halvparten av de 

spurte har hentet inn tilbud fra minst to meglere, samt 

at et stort flertall velger megler ut fra tidligere erfarin-

ger og etter tips fra venner og bekjente. 

Tendensen med mer bevisste forbrukere illustrerer at 

konkurransen om oppdragene er stor. Dessuten be-

krefter undersøkelsen et karaktertrekk ved bransjen, 

nemlig at mange oppdrag gis via relasjoner. 

HØY OMLØPSHASTIGHET

Halvparten av de spurte i undersøkelsen hadde fått 

solgt boligen sin en uke etter siste visning. 24 prosent 

hadde solgt til prisantydning, 43 prosent hadde solgt 

til over prisantydning, mens 32 prosent hadde solgt til 

under prisantydning. Andelen som solgte til mer enn 

prisantydning gikk ned med 10 prosent fra 2013. 

 

Svarene i undersøkelsen stemmer godt med utviklin-

gen i boligmarkedet høsten 2013 med svakere pris-

vekst og lavere omløpshastighet.  

 

OM KTI-UNDERSØKELSEN:

Undersøkelsen er utarbeidet av Opinion på oppdrag  

fra FINN.no og Eiendom Norge. 

 

Totalt har 1.026 personer deltatt på undersøkelsen i 

2014. Samtlige har solgt eller forsøkt solgt en bolig i 

løpet av det siste året.

Eiendom Norges undersøkelse som Opinion utarbeider for FINN.no og Eiendom Norge i mars hvert år. 
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Konferansen samlet i år cirka 110 foretaksledere, gjester og ansatte hos Finn.no.  

 

Et av høydepunktene på årets konferanse var finansminister Siv Jensen (Frp) sitt fordrag. Finansministeren brukte  

anledningen til å slippe nyheten om at departementet ba Finanstilsynet om en fleksibel praktisering av  

egenkapitalkravet ved boliglån.

SIV  
JENSEN

FINANSMINISTER

MONICA  
VIKEN
Førsteamanuensis,  
 
INSTITUTT FOR  
REGNSKAP,  
REVISJON OG JUS

IDAR  
KREUTZER
Administrerende 
direktør 
  
FINANS NORGE

STEFAN  
HYTTFORS
 
ÅRETS FORE- 
DRAGSHOLDER  
2013 I SVERIGE

RANDI  
FLESLAND
Direktør  
 
FORBRUKER- 
RÅDET

ERLING  
RØED LARSEN
Professor, Dept.  
of Economics 
  
NORWEGIAN 
SCHOOL OF  
MANAGEMENT BI

RAGNHILD 
LARSEN- 
NYHUS  
HAANING
Styreleder 
 
EFF

PAAL  
FURE
CEO Aegis Media 
Norway, Vice  
President  
 
AEGIS MEDIA 
NORDIC

CHRISTIAN 
VAMMERVOLD 
DREYER
Administrerende 
direktør  
 
EFF

TORGEIR  
WATERHOUSE
Direktør internett  
og nye medier  
 
IKT-NORGE

PETER  
BATTA
Administrerende 
direktør  
 
HUSEIERNES  
LANDSFORBUND

ROBERT  
FAUSKE
Eiendomsinvestor  
og utvikler  
 
SAGA FLORIDA  
INVEST AS

CHRISTIAN 
PRINTZELL 
HALVORSEN
Administrerende 
direktør  
 
FINN.NO

FRODE  
SØREIDE

NRK

Eff-dagen

Bransjens årlige faglige konferanse og sosiale møteplass gikk av stabelen  
6. februar på Lysebu Hotell i Oslo. 

08:30 - 09:00 Registrering

Frokost, kaffe og te serveres

09:00 - 09:10 Åpning av Eff Dagen 2014

Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning

Styreleder, Eff

Christian Vammervold Dreyer

Administrerende direktør, Eff

Ordstyrer:

Christian Printzell Halvorsen

Administrerende direktør, Finn.no

MAKRO / RAMMEBETINGELSER
09:15 - 09:45 Rammebetingelser

Siv Jensen

Finansminister

09:45 - 10:15 Finans Norge: Finans, Bolig og  

           samferdselsutvikling 

Idar Kreutzer

Administrerende direktør, Finans Norge

10:20 - 10:50 Kaffe, te & frukt

ORGANISASJON
10:50 - 11:15 Visjoner for Eff

Christian Vammervold Dreyer

Administrerende direktør, Eff

11:15 - 12:30 Lunsj

TRENDER / FREMTID / NYSKAPNING
12:30 - 13:15 Forbrukertrender og forbrukeratferd

Paal Fure

CEO Aegis Media Norway,  

Vice President Aegis Media Nordic

13:15 - 13:30 Kaffe, te & frukt

13:30 - 14:20 Fremtidsvisjoner

Stefan Hyttfors

Årets foredragsholder 2013, Sverige

14:20 - 14:40 Kaffe, te & frukt

14:40 - 16:00 Eiendomsmegling 2020

Randi Flesland

Direktør, Forbrukerrådet

Peter Batta

Administrerende direktør

Huseiernes Landsforbund

Monica Viken

Førsteamanuensis

Handelshøyskolen BI

Robert Fauske

Eiendomsinvestor og utvikler

SAGA Florida Invest AS

Torgeir Waterhouse

Direktør internett og nye medier

IKT-Norge

Christian Vammervold Dreyer

Administrerende direktør, Eff

16:00 - 16:10 Avslutning og oppsummering

Christian Vammervold Dreyer

Administrerende direktør, Eff

16:30 - 18:45 Sosiale aktiviteter

              19:00 Festmiddag

P R O G R A M  E f f  D A G E N  6. FEBRUAR 2014

i  samarbeid med

Passord trådløst nettverk: Lysebu54
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Forum for kvalitetsjefer

PROGRAM FORUM FOR  

KVALITETSSJEFER 4. APRIL 2014 

KL. 10.00 VELKOMMEN  

ved Eff og Norwegian Broker.

 

KL. 10.05 STATUS FOR  

EIENDOMSMEGLINGSTILSYNET  

med spørsmål og innspill fra bransjen om de nye 

budgivningsreglene. 

Ved seksjonssjef Anne-Kari Tuv, Fianstilsynet.

KL. 12.00 LUNSJ 

KL. 13.00 BOLIGSALGSRAPPORTERING – HVORDAN 

VIL DEN EGENTLIG SE UT?  

Ved Norges Takseringsforbund og Nito-takst. 

 

KL. 14.00 AKTUELL DOM:  

KALVETANGEN-SAKEN 

Partspresentasjon av advokat Jørgen Brendryen fra 

Riisa & Co. som redegjorde fra saksøkers syn  

(Amtrust). Christina Lyngtveit-Petterson, styreleder 

NEFS, redegjorde fra saksøktes syn (Tryg).

 

Forum for kvalitetssjefer er bransjens viktigste møteplass for faglig påfyll  
og diskusjon. Forumet holder et høyt faglig nivå og målgruppen er kvalitets-
sjefer og øvrig ledelse hos våre medlemmer. Vi har i snitt 50 – 60 deltagere 
på forumene fra både store og små foretak. 

I 2014 inviterte Eiendom Norge våre samarbeidspartnere Protector, Help Forsikring og Norwegian Broker med som med-

arrangører til forumet. De deltar i praktisk og faglig utforming av arrangementene og har vært med å løfte årets forum 

til et enda høyere nivå.

PROGRAM FORUM FOR  

KVALITETSSJEFER 27. AUGUST 2014 

KL. 10.00 VELKOMMEN  

ved Eiendom Norge. 

 

KL. 10.15 AVHENDINGSLOVA ER  

KONFLIKTSKAPENDE  

Presentasjon av doktoravhandling om avhendingslova 

av stipendiat Harald B. Anderssen 

 

KL. 12.00 LUNSJ 

 

KL. 13.00 EIENDOMSMEGLINGSBRANSJENS  

OPPGJØRSORDNING 

Presentasjon av Oppgjørsutvalgets rapport ved fagsjef  

i Eiendom Norge Hanne Nordskog-Inger. 

KL. 14.00 RETTSLØSE OG KANSKJE HJEMLØSE  

FORBRUKERE 

Foredrag ved sorenskrivar Christian Fr. Wyller,  

advokat Cecilie Westby, advokat Nikolai Berg fra  

Protector Forsikring og advokat Silje Andresen  

fra Help Forsikring.

PROGRAM FORUM FOR  

KVALITETSSJEFER 11. NOVEMBER 2014 

KL. 10.00 VELKOMMEN  

Ved Eiendom Norge og Help forsikring. 

KL. 10.15 DET KRANGLES SOM ALDRI FØR  

Ved fagsjef Hanne Nordskog-Inger, Eiendom Norge.  

Om reklamasjoner, tvister, rettsaker. Konsekvenser  

for megler og selskap. 

 

KL. 11.15 UNGE KUNDER – KREVENDE,  

KRITISKE OG KOMPETENTE 

Ved Ola Gaute Aas Askheim, Opinion 

I en samtid preget av internasjonalisering,  

utdanningsrevolusjon og digitalisering, påvirkes vi sam-

tidig som kunder. Og disse endringene skjerper kravene 

til oss som tjenesteleverandører. Askheim med tidligere 

bakgrunn fra blant annet trendanalysebyrået Bengal 

Consulting, vil snakke om hvordan vi kan utnytte situa-

sjonen til beste både for oss selv og våre kunder. 

KL. 12.00 LUNSJ 

 

KL. 13.00 BOLIGSALGSRAPPORTERING/ 

TILSTANDSANALYSE 

Ved administrerende direktør Christian  

Vammervold Dreyer, Eiendom Norge. 

KL. 14.00 OM OMSETTNING AV FINANSPRODUKTER 

Ved advokat Karl Rosén, advokatfirmaet Grette. 

KL. 15.00 LOVLIGHETSMANGLER  

Ved Tore Strandbakken, Help forsikring.  

Hvordan opplyse om (potensielle) lovlighetsmangler  

i salgsdokumentene på en dekkende måte? 

 

FROKOSTMØTE OM EIERSEKSJONSLOVEN  

29. OKTOBER 2014 

Eiendom Norge inviterte organisasjoner til frokostmøte 

om den nylig leverte NOUen om eierseksjonsloven.  

 

Til stede var representanter fra Finans Norge,  

Advokatforeningen, Norges Huseierforbund,  

Forbrukerombudet og flere advokatfirmaer.
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Fagutvalget

FAGUTVALGET BESTÅR AV

CHRISTINA LYNGTVEIT-PETERSSON

Advokat MNA/ Daglig leder/fagansvarlig,  

Eiendomsmegler Dahl AS

BODIL NÆSSVIK

Kjedesjef kompetanse og kvalitet 

Privatmegleren

MARIANNE SODELAND

Kvalitetssjef 

Aktiv Eiendomsmegling

PER HULTGREN

Fagansvarlig/Markedssjef  

Garanti Eiendomsmegling

 

MARITA WEIERUD KVAALE

Advokat MNA 

Eiendomsmegler Krogsveen AS

NORLEIV PEDERSEN

Fagsjef 

DNB Eiendom

LINE ROLLVE RØSTAD

Kvalitetssjef 

Eiendomsmegler 1 Oslo og Akershus

BODDVAR KAALE

Konserndirektør 

investeringer og forretningsutvikling OBOS 

Fagutvalget er et bredt sammensatt utvalg av noen av de dyktigste faglige 
personene i bransjen. 

SAKER FAGUTVALGET JOBBET MED I 2014

Fagutvalget har i 2014 brukt mest tid Eiendom Norges innspill til revidering av Lov om eiendomsmegling som planlagt 

levert til Finansdepartementet våren 2015.

I samråd med Fagutvalget har Eiendom Norge inngått av tale med advokatene Karl Rosén og Dag Torsteinsen  

iadvokatfirmaet Grette for å utarbeide et fullstendig dokument med lovendringsforslag med kommentarer.  

Fagutvalget gir faglige råd til administrasjonen om eiendomsmegling og utvikling av regelverket for bransjen,  

og fagutvalget kommer med forslag til områder hvor Eiendom Norge bør engasjere seg faglig.

FAGUTVALGET OGSÅ ENGASJERT SEG I FØLGENDE SAKER:

Obligatorisk boligssalgsrapport

Skriftlig budgivning

Elektronisk tinglysning

Tema til Forum for kvalitetssjefer

Bransjenormen for markedsføring av bolig

Rapport fra oppgjørsutvalget

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet fra EU

Bustadoppføringslova §12

Viktig dommer for bransjen

Praksis og utfordringer i gjennomføringen av megleroppdraget
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Medhjelpereksamen

Eiendom Norge tilbyr etter tillatelse fra Finanstilsynet medhjelpereksamen 
til bransjen.

Etter loven følger det at ansvarlig megler (oppdrags-

ansvarlig) selv skal utføre de vesentligste elementene 

i meglingen, og han eller hun vil være ansvarlig for 

oppdraget selv om ulike arbeidsoppgaver utføres av 

medhjelper. 

Medhjelper oppgjør kan utføre selvstendige oppgjør 

under ansvarlig megler/fagansvarligs tilsyn. 

 

En medhjelper kan utføre ulike enklere arbeidsopp-

gaver innenfor eiendomsmegling, slik som blant 

annet innhenting av informasjon på vegne av ansvarlig 

megler, bistå i utforming av salgmateriell, avholde 

visninger med mer. 

Medhjelpere må ha avlagt eksamen for å kunne jobbe 

i eiendomsmeglingsforetak. Medhjelpere som skal 

arbeide med oppgjør må avlegge særskilt eksamen 

(oppgjørseksamen). 

EKSAMEN

Eiendom Norge tilbyr i henhold til lov om eien-

domsmegling og etter tillatelse fra Finanstilsynet 

løpende eksamen i medhjelper salg og medhjelper 

oppgjør. 

Vi tilbyr kun eksamen, og det er utarbeidet et kom-

pendium som kandidaten får tilsendt ved registrering. 

Det er lagt opp til at kandidatene leser på egenhånd, 

mens eksamen gjennomføres hos de enkelte selska-

pene. Eksamen skal gjennomføres under oppsyn av to 

personer som er registrert hos Finanstilsynet enten 

som fagansvarlig i et eiendomsmeglingsforetak, eller 

advokat som oppfyller vilkår for eiendomsmegling. 

Kandidaten må selv stille/finne de kvalifiserte fagan-

svarlige. 

De fagansvarlige kan ikke arbeide i samme foretak. 

Det gjennomføres skriftlig eksamen og eksamenstiden 

er en og en halv time for medhjelper salg og fire timer 

for medhjelper oppgjør.

EKSAMNER I 2014

Det var 101 påmeldinger til medhjelpereksamen salg  

i 2014. 93 kandidater gjennomførte eksamen, hvor av 

13 kandidater strøk.

Det var 19 påmeldinger til medhjelpereksamen opp-

gjør i 2014. 15 kandidater gjennomførte eksamen, hvor 

av 6 kandidater strøk.
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Eiendomsmeglerskolen

Med Eiendomsmeglerskolen kan alle norske eien-

domsmeglere ta etterutdanning når som helst og hvor 

som helst med digitale kurs godkjent som lovpålagt 

etterutdanning. 

Ved bruk av moderne teknologi og pedagogiske virke-

midler gjør Eiendomsmeglerskolen kunnskap enkelt 

å tilegne seg på en intuitiv måte. Denne plattformen 

er tids- og kostnadseffektiv etterutdanning, og digital 

læring gir en bedre læringseffekt enn de fleste andre 

typer kurs.

Etterutdanning i bransjen handler om nok og riktig 

opplæring etter lov om eiendomsmegling og Finanstil-

synets krav. Med Eiendomsmeglerskolen kan man til-

passe etterutdanningen til den enkelte megler, fremfor 

å sende alle på samme kurs. Foretakene sparer både 

tid og penger, samtidig som den enkelte får skredder-

sydd etterutdanning av høy kvalitet. 

EIENDOMSMEGLERSKOLEN BESTÅR AV TO  

HOVEDDELER: 

1. Videobaserte kurs med egen spørsmål og svar.

Alle kursene består av korte filmer på omlag 5 mi-

nutter. På den måten kan brukerne ta deler av kurset 

mellom andre arbeidsoppgaver eller på fritiden.  

Før du kan gå videre i kurset må brukerne besvare 

spørsmål underveis, og vår teknologiske plattform 

holder oversikten slik at alle deler av kurset blir gjen-

nomført. 

 

2. Min side med eget kompetansearkiv.

Her får brukerne til enhver tid fullstendig oversikt 

over kurspoeng, utdanning og etterutdanning, samt et 

rettighetsregister. 

Ved å bruke Eiendomsmeglerskolen tilfredsstiller 

eiendomsmeglerne og eiendomsmeglerforetakene 

Finanstilsynets krav til både etterutdanning og doku-

mentasjon. 

I desember 2014 lanserte Eiendomsmeglerskolen sitt 

første kurs. Tema var lanseringen av boligsalgsrapport 

fra 1. januar 2015 og kurset ble utarbeidet av Eiendom 

Norge og The Learning Group i samarbeid med Norges 

Takseringsforbud (Ntf) og Nito Takst. Ved nyttår hadde 

500 eiendomsmeglere registrert seg på portalen.

Eiendom Norges fagsjef Hanne Nordskog-Inger har 

det faglige ansvaret for kursene. Ulike samarbeids-

partnere i bransjen inviteres med til å utforme kur-

sene. The Learning Group står for den tekniske gjen-

nomføringen av kursene.

Høsten 2014 presenterte Eiendom Norge i samarbeid med The Learning 
Group Eiendomsmeglerskolen – en e-læringsportal for etterutdanning  
av eiendomsmeglere.

Bak The Learning Group står eiendomsmegler og gründer Lars Erlend Bye og daglig leder i reklamebyrået Big Fish Eirik Hervrøy.
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Møter med offentlige  
myndigheter

26. NOVEMBER:  

Møte med Konkuransetilsynet. 

24. NOVEMBER:  

Møte med statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp)  

i Justis- og beredskapsdepartementet. 

17. NOVEMBER:  

Møte med statssekretær Ingvild Stub (H)  

i Utenriksdepartementet. 

3. NOVEMBER:  

Møte med statssekretær Per Willy Amundsen (Frp)  

i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

27. OKTOBER:  

Møte med Finanstilsynet. 

 

20. OKTOBER:  

Høring statsbudsjettet 2015, Stortinget.  

Finanskomiteen. 

 

15 SEPTEMBER:  

Møte med Finansdepartementet. 

 

15 AUGUST:  

Møte med Finanstilsynet. 

16 JUNI:  

Møte med seniorrådgiver Knut Astad  

Kunnskapsdepartementet. 

 

20. MAI:  

Kontaktmøte med Finanstilsynet. 

 

20. MAI:  

Høring revidert statsbudsjett 2014, Stortinget,  

Finanskomiteen. 

 

20. MAI:  

Høring Kommunalproposisjonen 2015,  

Stortinget, Kommunal- og forvaltningskomiteen. 

 

8. APRIL:  

Møte med Finansdepartementet. 

6. MARS:  

Møte med nestleder Svein Flåtten (H), Stortinget, 

Finanskomiteen. 

 

25. FEBRUAR:  

Møte med Forbrukerombudet.

 

 

 

13. FEBRUAR:  

Møte med leder Hans Olav Syversen (Krf), Stortinget, 

Finanskomiteen og boligpolitisk talsmann Geir  

Toskedal (Krf), Kommunal- og forvaltningskomiteen. 

 

13. FEBRUAR:  

Møte med Jonas Gahr Støre (Ap) og Marianne  

Marthinsen (Ap), Arbeiderpartiets finansfraksjonen. 

12. FEBRUAR:  

Møte med leder Helge Andre Njålstad (Frp) og  

stortingsrepresentant Mezvari Kehvari (Frp),  

Kommunal- og forvaltningskomiteen. 

 

11. FEBRUAR:  

Møte med avdelingsdirektør Alexander Behringer, 

Finansdepartementet 

 

10. FEBRUAR:  

Møte med boligpolitisk talskvinne Stine Renate  

Håheim (Ap), Stortinget, Kommunal- og  

forvaltningskomiteen. 

 

30. JANUAR:  

Møte med Statens Kartverk og Kommunal-  

og moderniseringsdepartementet. 

 

28. JANUAR:  

Kontaktmøte med Finanstilsynet. 

 

27. JANUAR:  

Møte med statssekretær Jørgen Næsje (Frp),  

Finansdepartementet   

 

23. JANUAR:  

Møte med Forbrukerombudet. 

22. JANUAR:  

Møte med boligpolitisk talsmann Mudassar  

Kapur (H), Kommunal- og forvaltningskomitéen.

20. JANUAR:  

Møte med stortingsrepresentant Heidi Lunde Nordby 

(H), Finanskomitéen.
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Deltagelse på konferanser  
og seminarer

9. DESEMBER:  

NHO boligpolitisk seminar.  

EL deltok. 

27. NOVEMBER:  

Frokostmøte NBBL.  

CVD deltok.

 

5. NOVEMBER:  

Frokostmøte med Tankesmien 

Agenda om skattesystemet.  

CVD og EL deltok.

 

14. OKTOBER:  

Frokostmøte i regi av ZERO  

om statsbudsjettet.  

CVD og EL deltok. 

2. OKTOBER:  

Høytidelig åpning av  

Stortinget.  

CVD og EL deltok.

 

18. SEPTEMBER:  

NEF konferanse  

Boligmarkedet 2014.  

CVD og EL deltok. 

 

16. SEPTEMBER:  

Boligøkonomisk nettverk  

på NIBR.  

CVD og EL deltok. 

26. AUGUST:  

OBOS-konferansen.  

CVD og EL deltok.

 

13/14 AUGUST: 

Arendalsuka.  

CVD og EL deltok. 

 

18. JUNI:  

Oslo Urban Arena i regi av  

Oslo Metropolitan Area.  

EL deltok.

 

12 JUNI:  

Civita 10 års jubileum.  

EL deltok.

 

12. JUNI:  

NBBLs boligpolitiske  

konferanse.  

CVD og EL deltok. 

 

5. JUNI:  

Fagseminar Handelshøyskolen 

BI - Eiendomsmeglingsstudiet. 

CVD og HNI deltok.

 

9. MAI:  

Eiendomsadvokatenes  

konferanse.  

CVD deltok. 

 

7-9. MAI:  

NEF landsmøte.  

CVD og HNI deltok. 

 

21. MAI: 

Paneldebatt om kommune- 

reformen i regi av NHO og  

Akademikerne.  

EL deltok. 

 

13. MAI: 

Boligprodusentenes dag.  

CVD og EL deltok.

 

7. APRIL:  

Finansnæringens dag.  

EL deltok. 

30. JANUAR:  

NIBR boligsosialt frokostmøte. 

CVD og EL deltok. 

 

20. JANUAR:  

Huseierenes Landsforbund.  

CVD deltok.

 

8. JANUAR:  

NHOs årskonferansen.  

CVD og EL deltok.
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Eksterne foredrag

26. SEPTEMBER:  

CVD om fremtidens  

eiendomsmegling for  

Proaktiv i Bergen.

23. SEPTEMBER:  

CVD om boligmarkedet  

på Huseiernes  

Landsforbunds ung møte. 

 

8. OKTOBER:  

HNI holdt foredrag for kommu-

nene i Oslo regionen i regi av 

Ambita – om meglers behov for 

informasjon fra kommunene.

16. OKTOBER:  

HNI holdt foredrag for Privat-

megleren om Oppgjørsutvalget/

tiltaksplan fra Eiendom Norge. 

 

20. OKTOBER:  

Lunsjforedrag med professor 

Erling Røed Larsen om bolig-

prisstatistikken,  

Finansdepartementet. 

15. DESEMBER:  

HNI holdt foredrag for Exbo – 

om tilstandsrapport og klager.

 

20. MAI:  

CVD i debattmøte hos  

Leieboerforeningen. 

 

10. APRIL:  

CVD om boligsalgsrapport  

for Mycoteam. 

 

31. MARS:  

CVD om foreningens arbeid  

for Eiendomsmegler1s  

traineeprogram. 

 

27. MARS:  

CVD for Eie Eiendomsmegling 

om foreningens arbeid. 

27. MARS:  

CVD for Eiendomsverdi  

om boligprisstatistikken. 

 

 

19. MARS:  

CVD for Boligprodusentenes 

forening om fritidsboligmar-

kedet. 

17. MARS:  

CVD for Sparebanken 1 om 

boligmarkedet og boligpris- 

statistikken. 

 

25. FEBRUAR:  

CVD med Eiendomsverdi for 

Prognosesenteret.

 

7. FEBRUAR:  

CVD for Eiendomsgruppen.
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Høringer til offentlige  
myndigheter 2014

12. DESEMBER:  

Høringssvar revisjon av eierseksjonsloven til  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

8. DESEMBER:  

Høringsuttalelse – forslag om klageorgan for  

forbrukersaker til Barne, - likestilling- og  

inkluderingsdepartementet.

20. OKTOBER:  

Høringssvar statsbudsjettet 2015 til Stortingets  

Finanskomité. 

 

12. SEPTEMBER:  

Sluttrapport om sikkerhetsstillelse og  

oppgjørsfunksjon til Finansdepartementet.

29. AUGUST:  

Høringssvar – endringer byggteknisk forskrift til 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

 

5. JUNI:  

Høringssvar Europeisk profesjonskort. 

 

20. MAI.  

Høringssvar revidert nasjonalbudsjett 2014  

til Stortingets Finanskomité. 

20. MAI:  

Høringssvar kommuneproposisjonen 2015 til  

Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité.

6. MAI:  

Innspill til matrikkelloven. Brev til Statens Kartverk.

30. APRIL:  

Utredning om oppgjørsordningen. Innspill til  

Finansdepartementet. 

22. JANUAR:  

Innspill kommunereformen til Ekspertutvalget  

ved Signy Horn.

Eiendom Norge har levert høringssvar til følgende høringer i 2014:
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§ 1 NAVN 

Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete 

skal være i Oslo. 

§ 2 FORMÅL

Foreningen er en ideell organisasjon med formål  

å organisere eiendomsmeglingsforetak i Norge.

Foreningen skal herunder: 

Foreningen skal:

• ivareta medlemsforetakenes interesser i forhold til 

media, myndighetene og andre institusjoner,

• undersøke og utrede spørsmål av felles interesse,

• løse andre oppgaver av forretningsmessig art, 

samt

• fremme samhold og gode kollegiale forhold  

mellom medlemmene.

 

Foreningen skal i sitt virke søke et best mulig samar-

beid med Norges Eiendomsmeglerforbund. 

§ 3 MEDLEMMER

Som medlemmer kan opptas:

Alle eiendomsmeglingsforetak med bevilling til å drive i 

Norge, samt kjedeforetak og franchisegivere med eien-

domsmegling som forretningsidé. For kjedeforetak og 

franchisegivere forutsetter medlemskap at også samtli-

ge franchisetakere/tilhørende kontorer innmeldes. 

Medlemmer er forpliktet til ikke å publisere egne bo-

ligprisstatistikker før Eiendom Norge har publisert sine 

statistikker, som normalt offentliggjøres første- tredje 

virkedag i hver måned. Brudd på dette kan medføre 

eksklusjon. 

§ 4 SØKNAD OM MEDLEMSKAP

Søknad om medlemskap sendes på særskilt skjema til 

styret som avgjør medlemskap med vanlig flertall. Av-

slått søknad kan etter ett år forlanges behandlet på ny. 

Medlemskap fornyes automatisk om ikke utmeldelse 

har skjedd etter reglene i § 6.

§5 KONTINGENT

Årskontingent fastsettes av generalforsamlingen og 

gjelder for det påfølgende kalenderår.Kontingenten 

forfaller til betaling 1. mars. 

 

Dersom et medlem ikke har betalt kontingent innen  

3 måneder etter forfall, opphører foretaketsmedlem-

skap i foreningen. Foreningen har likevel krav på full 

kontingent. Ved betaling av kontingent etter forfall  

påløper purregebyr fastsatt av styret og vanlig  

morarente. 

Hvert medlem skal betale årskontingent beregnet 

ut i fra antall kontorer, filialer eller selskaper som 

medlemmet representerer. Det er videre en forutset-

ning at et kjedeforetak eller franchisegiver betaler for 

alle sine kontorer/filialer. 

 

Styret kan dispensere fra denne bestemmelsen når 

spesielle forhold tilsier det. 

§ 6 UTMELDING

Utmelding skjer skriftlig til styret innen 30. juni. Fore-

taket er ved utmelding forpliktet som medlem ut det 

kalenderår utmeldingen finner sted. 

 

VE
D

TE
K

TE
R

 S
IS

T 
EN

D
R

ET
 P

Å 
G

EN
ER

AL
FO

R
SA

M
LI

N
G

EN
 8

. A
P

R
IL

 2
01

4 § 7 SANKSJONER

Styret kan utstede advarsler, suspendere eller eks-

kludere et medlem når styret finner at foretaket har 

overtrådt foreningens vedtekter, eller annet regelverk 

vedtatt av foreningen, eller på annen måte har skadet 

foreningen. Vedtak i styret om eksklusjon krever minst 

¾ flertall. Medlem som ekskluderes har intet krav på 

tilbakebetaling av kontingent, eventuelt innmeldings-

gebyr, eller noen annen del av foreningens mulige 

formue når medlemskapet opphører. 

 

§ 8 GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. 

Generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av 

juni måned. 

 

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret 

finner det nødvendig eller det forlanges av av forenin-

gens medlemmer. 

Innkallingen skal skje med minst 3 ukers varsel for 

ordinær og 1 uke for ekstraordinær generalforsam-

ling. Innkallingen skal bestemt angi de saker som 

skal behandles på generalforsamlingen. Forslag om å 

forandre vedtektene skal gjengis i innkallingen. Styret 

skal utarbeide forslag til dagsorden i samsvar med det 

som er bestemt i denne loven. 

 

På ordinær generalforsamling behandles  

følgende saker: 

1)  Beretning fra styret.

2)  Revidert regnskap.

3)  Revidert budsjett for inneværende år.

4)  Fastsettelse av kontingent for neste år.

5)  Fastsettelse av budsjett for neste år.

6)  Anmeldte forslag eller saker fremlagt  

 av styret.

7)  Styrets godtgjørelse for kommende  

 styreperiode. 

8)  Valg. 

Forslag som kan kreves behandlet på ordinær general-

forsamling, må være styret i hende senest 1.mars  

i møteåret. 

På ordinær og ekstraordinær generalforsamling 

behandles kun saker som er anført i innkallingen. Alle 

avgjørelser skjer ved flertall unntatt når annet følger 

av lov, forskrift eller disse vedtekter. 

§ 9 REPRESENTASJON PÅ  

GENERALFORSAMLINGEN

Hvert medlemsforetak kan møte med en representant 

for hvert kontor/filial pr 31.12 det foregående år. 

Medlemmer i samme firma, konsern eller foretak som 

må antas å ha forpliktende samarbeid når det gjelder 

å gjøre bruk av rettighetene som eier, kan maksimalt 

representere 10 % av generalforsamlingens stemmer 

ved møtets begynnelse. Ved overskridelse av denne

maksimumsgrense peker representantene fra det 

angjeldende firma, konsern eller gruppe i forpliktende 

samarbeid selv ut hvilke representanter som skal ha 

stemmerett. De overskytende representantene har 

møte- og talerett. 

Frivillige kjeder skal omfattes av denne bestemmelse 

dersom de lar seg representere ved fullmakt. Møter de 
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som enkeltstående selskaper, skal de ikke omfattes av 

nevnte 10 % - regel. 

En representant kan bare stemme med fullmakt 

innenfor ett foretak, konsern, franchisekjede, eller 

frivillig samarbeidskjede. 

 

§ 10 TILLITSMENN OG VALG

Styret består av 7 personer. 

Valgene foregår skriftlig, dersom noen krever det. 

Generalforsamlingen velger leder og nestleder for 1 år, 

og styremedlemmer for 2 år. 

Særskilt valg foregår på: 

a)  Leder

b)  Nestleder

c)  5 styremedlemmer*

d)  3 varamedlemmer til styret 

 

*For å sikre kontinuiteten i styrearbeidet er henholds-

vis 3 og 2 styremedlemmer på valg hvert år. 

Hvis det skjer strukturelle endringer eller fusjoner 

mellom eksisterende medlemskjeder i en styreperiode 

som medfører at en kjede/foretak blir sittende med 

mer enn ett styremedlem, skal den gjeldende kjede/

foretak kun representere en stemme ved eventuelle 

avstemminger i styret. Har angjeldende kjedes styre-

medlem vervet som styreleder/møteleder vil vedkom-

mende kunne ha dobbeltstemme ved stemmelikhet 

ihht. ordinære bestemmelser i vedtektene.  

 

Styremedlemmene skal reflektere medlemsmassen. 

Generalforsamlingen velger 2 revisorer med 1 vara-

medlem, samt valgkomité bestående av 3 medlemmer 

og 1 varamedlem. Ved stemmelikhet ved valg på 

generalforsamlingen trekkes lodd. Ved stemmelikhet 

for øvrig har styrelederen dobbeltstemme. 

§ 11 STYRETS OPPGAVER

Forvaltningen av foreningen hører under styret. Styret 

skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. 

 

Styret

• skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og 

budsjetter for foreningens virksomhet,

• skal holde seg orientert om foreningens økono-

miske stilling og plikter å påse at dets virksom-

het, regnskap og formues forvaltning er gjenstand 

for betryggende kontroll,

• skal iverksette undersøkelser dersom dette  

kreves av to eller flere av styremedlemmene,

• skal føre tilsyn med den daglige ledelse og 

foreningens virksomhet for øvrig, 

skal iverksette de undersøkelser det finner  

nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver,

• kan fastsette retningslinjer for virksomheten, 

samt

• skal fastsette instruks for den daglige   

ledelse. 

§12 STYRETS MØTER

Alle møter og forhandlinger ledes av styrelederen eller 

styrets nestleder ved lederens fravær. Ved stemmelik-

het i styret har møtets leder dobbeltstemme. På styre-

møtene føres protokoll som underskrives av samtlige 

møtende. 

Styret trer sammen når et styremedlem eller dag-

lig leder finner det nødvendig at en eller flere saker 

styrebehandles. 

 

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer 

deltar i sakens behandling dersom alle styremed-

lemmene så langt mulig er gitt anledning til å delta 

i sakens behandling. Alle saker avgjøres med vanlig 

flertall, ved eventuelt stemmelikhet har møtelederen 

dobbeltstemme. De som har stemt for et forslag som 

innebærer en vesentlig endring må likevel alltid utgjøre 

to tredjedeler av samtlige styremedlemmer. 

 

§ 13 DAGLIG LEDELSE

Foreningens ledelse forestås av daglig leder, som 

forplikter foreningen. 

 

§ 14 FORENINGENS MIDLER

Foreningens midler skal være trygt plassert i bank 

eller annen finansinstitusjon og disponeres av daglig-

leder etter fullmakt. 

§ 15 VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer kan kun skje på ordinær generalfor-

samling med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

§ 16 OPPLØSNING

Beslutning om oppløsning av foreningen kan bare tref-

fes av ordinær generalforsamling. Til gyldig beslutning 

kreves 3/4 av de avgitte stemmer og at minst 3/4 av 

foreningens medlemmer deltar i avstemmingen. Hvis 

ikke det nødvendige stemmeantall avgis, blir beslut-

ningen gyldig ved å gjentas på ny generalforsamling, 

ordinær eller ekstraordinær, når beslutningen også 

der blir vedtatt med ¾ av de avgitte stemmer. Den 

generalforsamlingen som bestemmer foreningens 

oppløsning, skal også bestemme anvendelsen av dens 

mulige midler innenfor rammen av realisering av 

foreningens formål. 

Midlene skal således ikke deles ut til medlemmene 

eller benyttes på annen måte som ikke direkte bidrar 

til å realisere foreningens formål.
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1. GENERELT.

Eiendom Norge sine etiske retningslinjer presiserer 

forventninger og krav som stilles til organisasjonenes 

medlemmer. 

Medlemmer av Eiendom Norge skal i sin virksomhets-

utøvelse opptre i samsvar med god meglerskikk. God 

meglerskikk er å utføre megleroppdrag i overensstem-

melse med den oppfatning av etiske og faglige prin-

sipper som til enhver tid er alminnelig anerkjente og 

praktisert av dyktige og ansvarsbevisste utøvere av  

eiendomsmegleryrket. 

Medlemmer av Eiendom Norge skal stille krav til sine 

ansatte at vedkommendes uavhengighet, rettskaffen-

het og integritet er utvilsom og at mellommannsrollen 

utøves på en måte som skaper tillit og respekt utad. 

2. MEGLEROPPDRAGET.

Megleroppdrag skal utføres i samsvar med de til enhver 

tid gjeldende lover og regler for eiendomsmegling. 

Dersom et medlem av Eiendom Norge tilbys oppdrag 

som er i strid med gjeldende lovgivning, offentlige for-

skrifter, god meglerskikk eller Eiendom Norges etiske 

retningslinjer, skal foretaket ikke påta seg oppdraget. 

 

Ved salgs- eller utleieoppdrag skal medlemmene søke 

å oppnå markedspris, samt bistå alle parter i handelen 

på en informativ og omsorgsfull måte. Foretaket skal 

gjennom hele oppdragsperioden ha omsorg for alle 

involverte parters interesser. Videre skal alle involverte 

parter gis råd og opplysninger av rettslig og faktisk art 

som kan ha betydning for gjennomføring av handelen. 

Det skal ikke gis råd og veiledning på områder foreta-

kets ansatte ikke behersker, men henvise kunden til 

spesialister. 

3. TAUSHETSPLIKT.

Medlemmer av Eiendom Norge plikter å pålegge 

ansatte å holde hemmelig alt de i stillingens medfør 

får kjennskap til av fortrolige opplysninger om kunden. 

Lovpålagt opplysningsplikt er unntatt. I tvilstilfeller må 

den som ber om opplysninger selv kunne dokumentere 

at informasjon kan gis uten at taushetsplikten krenkes.

 

4. MARKEDSFØRING.

Medlemmer av Eiendom Norge skal markedsføre me-

gleroppdrag eller egne tjenester i overensstemmelse 

med lov, forskrift og bransjens egne normer. 

 

Medlemmer av Eiendom Norge skal i sin markedsfø-

ring utvise omsorg for bransjens anseelse. 

5. REKLAMASJONSNEMND

Medlemmer av Eiendom Norge skal være medlem av 

godkjent reklamasjonsnemnd for eiendomsmegler-

bransjen. 

6. ANDRE AKTIVITETER.

Ansatte i eiendomsmeglerforetak som er medlem i  

Eiendom Norge kan ikke utøve egen økonomisk 

virksomhet, herunder kortsiktige investeringer eien-

domsmarkedet, uten etter forutgående skriftlig sam-

tykke fra foretaket. For eiendomsmeglere og advokater 

forutsettes dessuten skriftlig samtykke fra Finanstil-

synet. 
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4) 7. BRUDD PÅ ETISKE REGLER.

Medlemmer av Eiendom Norge plikter å sørge for at 

foretakets ansatte er kjent med Eiendom Norges etiske 

regler. 

Medlemmer av Eiendom Norge plikter å etterkomme 

pålegg fra Eiendom Norge om å fremskaffe opplys-

ninger som er nødvendige for å fastslå hvorvidt det er 

begått brudd på de etiske reglene. 

Grove overtredelser av etiske regler vil kunne føre til 

eksklusjon. 

8. VEDTAK AV ETISKE REGLER.

Eiendom Norges etiske regler fastsettes av generalfor-

samlingen.
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Eiendom Norge sin  
politiske handlingsplan

Fremlagt på generalforsamlingen 8. april 2014

Eiendom Norge organiserer eiendomsmeglerforetak med bevilling til å drive 
eiendomsmegling i Norge. 

Handlingsplanen beskriver de viktigste politiske 

sakene foreningen skal jobbe med i stortingsperioden 

2013-2017.

Notat har fordelt sakene i kategoriene boligpolitikk og 

bransjepolitikk.

Boligpolitikk defineres som mer generelle saker for 

samfunnet og boligbransjen som boligbygging, styring 

av boligbransjen, finanspolitikk med mer.

Bransjepolitikk defineres som spesifikke saker som  

angår eiendomsmeglingsforetak og eiendomsmegle-

re som lover om kjøp og salg av eiendom, finansiell 

lovgivning med mer.

De to kategoriene og sakene omtalt er ikke absolutte 

og saker kan overlappe kategoriene og nye saker kan 

komme til foreningens politiske handlingsplan i peri-

oden.

Sakene er ikke rangert, men noen saker er åpenbart 

viktigere enn andre. 

Handlingsplanen er ment som et utgangspunkt for 

foreningens politiske arbeid i perioden, og vil ikke på 

noe måte være uttømmende.  
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DEN NORSKE BOLIGMODELLEN 

Mål: Eiendom Norge vil jobbe for at den norske boligmodellen opprettholdes og ikke undermineres. 

Siden den andre verdenskrig har det vært et tverrpolitisk mål om at nordmenn skal eie sin egen bolig. I løpet av et liv 

eier 98 % av alle nordmenn sin egen bolig. 8 av 10 nordmenn eier sin egen bolig til en hver tid.  

 

Dette er en demokratisering av eierskap i samfunnet og boligen er nordmenns foretrukne spareform, som er begunstiget 

indirekte gjennom fradragsrett for gjeldsrenter og generelt lav boligbeskatning. Samtidig er det viktig å opprettholde et 

velfungerende leiemarked.  

Det som skiller Norge fra våre naboland Sverige og Danmark er en høy andel selveiere. Allerede i 1920 var over 50 % 

av norske husstander selveiere. Denne linjen ble videreført av det første norske boligkooperativet, Oslo Bolig og Spare-

lag (OBOS), etablert i 1929, som skilte seg fra tilsvarende boligkooperativer i andre land. Medlemmene skulle ikke leie 

boligen fra boligkooperativet. De skulle eie den selv, som en andel i et borettslag. 

Disse faktorene har lagt grunnlaget for den norske boligmodellen, og gjort at det norske boligmarkedet er et av de 

mest velfungerende i verden. 

Dette historiske bakteppe er viktig når man skal forstå og diskutere dagens boligpolitiske spørsmål. Når politikerne i 

flere generasjoner har motivert det norske folk til å eie egen bolig, vil fundamentale endringer av skattesystemet ha 

store konsekvenser for den enkelte boligeier. Endringer i skattesystemet må derfor være godt forankret og begrunnet.  

Boligen er nordmenns viktigste eiendel både finansielt og emosjonelt. Boligen er for mange den eneste sparebøssen 

man har. Derfor er det forståelig at boligpris-utviklingen engasjerer mange. Dessuten er Norge verdensledende i  

hjemmeinnredning. Få land bruker så mye penger per innbygger på oppussing og interiør. 

De senere årene er det blitt stadig vanskeligere å komme seg inn i boligmarkedet. EIENDOM NORGE mener det er 

spesielt viktig med politiske tiltak overfor førstegangskjøpere, slik at unge og fremtidige generasjoner ikke blir stående 

utenfor den norske boligmodellen. 

Den norske boligmodellen er en viktig bærebjelke i det norske samfunnet.  

Eiendom Norge vil jobbe for å støtte opp under denne modellen.

Stortingsvalget i 2013 ga de borgerlige partiene flertall i Stortinget. Den 16. oktober 2013 dannet statsminister Erna  

Solberg (H) en mindretallsregjering med Frp. Regjeringens styringsgrunnlag er Sundvolden-plattformen og Samar-

beidsavtalen med V og Krf i Stortinget.  

 

Samarbeidsavtalen slo fast sentrale forpliktende punkter som bl.a. gjennomføring av en kommunereform, økt utbyg-

gingen av infrastruktur utover rammene i Nasjonal Transportplan, kamp mot svart arbeid gjennom bl.a. konsekvens-

utredning av et ROT-fradrag.  

 

I SUNDVOLDEN-PLATTFORMEN HAR REGJERINGEN FORPLIKTET SEG TIL FØLGENDE OVERORDNEDE  

BOLIG- OG BRANSJEPOLITISKE SAKER: 

• Norge har en sterk tradisjon for at folk eier sine egne boliger. Regjeringen vil ha som mål at folk flest har mulighet 

til å eie sin egen bolig. Det er fortsatt mange som møter store barrierer i boligmarkedet. Det er derfor en offentlig 

oppgave å føre en offensiv sosial boligpolitikk. 

• Befolkningen i Norge øker raskt, særlig i de største byene. Det er derfor et stort behov for flere boliger i årene 

fremover. Regjeringen vil gjøre det lettere for kommunene å åpne opp for økt boligbygging og vil gjøre det lettere 

for utbyggerne å bygge i takt med behovet. Offentlige reguleringer skal ikke unødvendig forsinke eller fordyre bo-

ligbygging. Regjeringen vil sikre raskere saksbehandling av byggesaker og forenkle plan- og bygningsloven. Regje-

ringen vil dessuten forenkle de tekniske byggeforskriftene i samarbeid med byggebransjen. Statlige myndigheters 

adgang til å fremme innsigelser som virker hemmende på boligregulering og lokal handlefrihet skal begrenses og 

innsigelsene samordnes bedre. 

I TILLEGG VIL REGJERINGEN:

• Forenkle kravene til utleieboliger.

• Bygge ut flere studentboliger og forenkle regelverket slik at det blir enklere å samarbeide med private.

• Fjerne boplikten.

• Stimulere til utbygging rundt sentrale kollektivknutepunkt i byer og tettsteder og mot sentrumsnære områder med 

mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter.

• Sørge for en god og fleksibel bostøtteordning.

SUNDVOLDEN-PLATTFORMEN OG SAMARBEIDSAVTALEN

Mål: Eiendom Norge skal være en pådriver for at regjeringen Solberg gjennomfører politikken den har forpliktet 

seg til i Sundvolden-plattformen og Samarbeidsavtalen.
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Med overføringen av Planavdelingen fra Miljøverndepartementet og saksansvaret for modernisering og IKT i offentlig 

sektor, har vi langt på vei fått en egen boligminister. Boligpolitikken er likevel fordelt over Kommunal- og modernise-

ringsdepartementet, Finansdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Justisdepartementet.  

Eiendom Norge mener det er hensiktsmessig at ansvaret for flere lovområder overføres til boligdepartementene  

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet eller Finansdepartementet. Det vil gi en optimal samordning av lovverket 

for bolig- og eiendomssektoren, det gjelder spesielt Bustadoppføringslova, Tinglysingsloven, Sameieloven, Avhendings-

loven og den bebudete Takstloven.  

Eiendom Norge mener departementene bør bygge opp kompetanse innenfor disse lovene og i dialog med bransjen bør 

det etableres sterke faglige miljøer for boliglovningen i Norge.

• Praktisere egenkapitalkravet på en fleksibel måte slik at det hensyntar boligkjøpers betalingsevne.

• Styrke BSU-ordningen slik at flere unge kan få råd til å kjøpe bolig.

• Redusere næringslivets kostnader ved å etterleve myndighetspålagte rapporteringskrav med 25 prosent  

sammenlignet med kostnadene i 2011.

• Regjeringen vil skape en enklere hverdag for folk flest gjennom forenkling av lover og regler og fjerning av  

unødvendige og særnorske forbud og påbud.

• Gjennomgå strukturen i departementene og direktoratene med sikte på å forenkle og avbyråkratisere.

• Sette klarere grenser for forvaltningens adgang til å treffe skjønnsmessige vedtak.

• Arbeide for innføring av et felles system for innlogging for alle offentlige tjenester. 

• Åpne for forpliktende avtaler mellom stat og kommune om boligbygging og bygging av infrastruktur som en  

del av by-pakkene.

EIENDOM NORGE SINE BOLIGPOLITISKE SAKER

EGEN BOLIGMINISTER

Mål: Eiendom Norge skal ha en sentral rolle i den boligpolitiske debatten. 

Mål: Eiendom Norge ønsker en samordning av boligrelaterte lover, med mål om at sentrale lover som f.eks.   

Avhendingslova, Bustadoppføringslova mv. skal underlegges Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.

Både finanskrisen og de politiske rammevilkårene for bolig- og eiendomsbransjen har bidratt til store svingninger i 

boligbyggingen i Norge de siste ti årene. 

Befolkningsveksten og urbaniseringen i Norge vil være sterk i årene som kommer. I følge middelanslaget for  

befolkningsutvikling fra SSB vil befolkningen vokse fra cirka 5 millioner innbyggere i dag til cirka 6 millioner i 2030.  

Det betyr at det må bygges mange boliger i årene som kommer om den norske boligmodellen skal opprettholdes.  

Eiendom Norge mener det er myndighetenes oppgave å legge til rette for at boligbyggingen er stabil og skjer i takt  

med befolkningsutviklingen, og myndighetene bør utvikle modeller for beregning av boligbehov i Norge. 

Eiendom Norge mener boligbygging må prioriteres ved interessekonflikter som for eksempel jordvern, spesielt rundt 

kollektivknutepunkter. 

Eiendom Norge mener bygging av studentboliger må økes i de store byene. Flere studentboliger er et nyttig virkemiddel 

for å hjelpe studentene og for å dempe det totale trykket i boligmarkedet. 

Helhetlig samferdselspolitikk og transportplanlegging må prioriteres, for et effektiv transportnett for varer og mennes-

ker er essensielt for funksjonelle bo- og arbeidsmarkeder. Eiendom Norge mener samferdsel må knyttes enda tettere 

til boligbygging og at det er behov for økt tempo i gjennomføringen av kritiske samferdselsprosjekter i de store byene. 

Eiendom Norge mener en statlig investering i samferdsel må forplikte kommunene til boligbygging og fortetting til 

optimal utnyttelse av investeringen.

STABIL BOLIGBYGGING OG HELHETLIG SAMFERDSELSPOLITIKK 

Mål: Eiendom Norge ønsker en helhetlig boligpolitikk, der stabil boligbygging blir en overordnet politisk  

målsetting, og boligpolitikk og samferdselspolitikk sees i sammenheng.   

EGENKAPITALKRAV VED BOLIGLÅN 

Mål: Eiendom Norge vil jobbe for at regjeringen oppfyller løftet om egenkapital fra plattformen og lovnader fra 

valgkampen 2013.

Egenkapitalkravet har vært en av de store boligpolitiske sakene de siste årene. Det ble forsterket i desember 2011  

da Finanstilsynet hevet kravet fra 10 % til 15 % egenkapital ved boliglån. Det gjorde det vanskeligere, spesielt for første-

gangskjøpere, å få lån.  
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Husbanken har historisk hatt en viktig rolle i norsk boligpolitikk. Etter andre verdenskrig skulle landet gjenoppbygges, 

samtidig som befolkningen vokste. Norske boligbyggelag og Husbanken spilte en sentral rolle. Via Husbanken subsidierte 

staten boligbygging med gunstige lån med lave renter og lang nedbetalingstid, og i tillegg regulerte staten boligpriser 

og husleier. 

På 1980-tallet ble boligmarkedet deregulert, og siden 1990-tallet har det vært politisk enighet i Norge om at myndighe-

tenes viktigste oppgave i boligpolitikken er å legge til rette for et velfungerende boligmarked. Staten skal drive boligsosial 

politikk for de svakeste og vanskeligstilte, mens alle andre er overlatt til markedet. 

Til tross for den store omlegningen av Husbankens oppgaver, eksisterer fortsatt institusjonen som statens forlengede 

arm i boligpolitikken. I dag er Husbanken både boligsosialt virkemiddel og støttefunksjon for vanskeligstilte av ulike ka-

tegorier og motkonjunktur-virkemiddel for boligbyggere. Storparten av Husbankens årlige midler går i dag til grunnlån 

til boligbygging, hvor det stilles strengere tekniske krav enn det loven krever. Dessuten er startlånsordningen de senere 

årene økt kraftig med det resultat at kategorien ”vanskeligstilte” er blitt utvidet. 

Eiendom Norge mener denne todelingen av markedet for boliglån er betenkelig, når en som ikke kvalifiserer til ordinære 

boliglån på grunn av egenkapitalkravet i stedet for kan få startlån i Husbanken. 

HUSBANKENS ROLLE

Mål: Eiendom Norge ønsker å starte en politisk debatt om Husbankens rolle i det norske samfunn. 

De borgerlige partiene kritiserte beslutningen for å være usosial politikk, og egenkapitalkravet fant også veien inn i 

partiprogrammene til Venstre og Frp. Frp programfestet at de ønsket og «fjerne egenkapitalkravet ved boliglån.»  Etter 

regjeringsforhandlingene og Sundvolden-plattformen var Høyre og Frp enig om følgende: «Regjeringen vil praktisere 

egenkapitalkravet på en fleksibel måte slik at det hensyntar boligkjøpers betalingsevne». 

Eiendom Norge mener egenkapitalkravet ikke er et optimalt virkemiddel for å sikre en forsvarlig utlånspraksis for  

boliglån. Kravet er ment som en beskyttelse av forbrukerne, ikke bankene. Bankene har egne kapitalkrav å forholde  

seg til. Finansiell stabilitet og fornuftig utlånspraksis er viktig for boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfun-

net, men egenkapitalkravet rammer først og fremst en målgruppe, førstegangskjøperne. Kravet gjør det vanskeligere  

å komme inn i boligmarkedet, og ta del i velferdsobjekt nummer en i det norske samfunnet, nemlig egen bolig. 

Eiendom Norge mener det vesentligste ved boliglån er betjeningsevne- og vilje hos låntaker. Derfor bør myndighetene 

heller pålegge bankene sterkere rådgivningsfunksjon overfor kundene ved boliglån.  

Den varslede kommunereformen vil være av stor betydning for eiendomsbransjen, fordi plan- og byggesaker er en av 

kommunenes hovedoppgaver. Her er effektiviserings- og samordningspotensialet stort. Norge har i dag 428 kommuner. 

Storparten av dem er små og har under 5000 innbyggere. Våre naboland har en helt annet struktur. Sverige har i dag 

290 kommuner, etter en stor reform på 1970-tallet og har kun titalls kommuner under 10 000 innbyggere. Danmark 

gjennomførte i 2007 en omfattende styringsreform av landet, kalt Strukturreformen. De reduserte antall kommuner fra 

290 til 98, og erstattet de tidligere 13 amtene med fem regioner. 

I Norge vedtok Stortinget på 1990-tallet at kommunesammenslåing skal skje ved frivillighet, ikke tvang. Siden den gang 

har Norges befolkning vokst og landet er blitt betydelig mer urbanisert og regionalisert. 

Kommunegrensene er ofte uhensiktsmessig for arbeidsmarkedet og økonomien. Grensene har ikke beveget seg i takt 

med hvordan samfunnet har utviklet seg, og interessekonflikter kan oppstå på tvers av grensene. Norge bør ha kommu-

negrenser som er hensiktsmessig for bosetningsmønstre og arbeidsmarkeder, samt sikrer effektivitet i plan- og bygge-

saker og helhetlig transportplanlegging.  

Det er per i dag for stor variasjon i kvaliteten på plan- og byggetjenestene mellom nabokommuner og tidvis meningslø-

se konflikter om arealbruk og samferdselsprioriteringer. Eiendom Norge mener kommunene i større grad må ansvar-

liggjøres både generelt og mer spesielt i boligpolitikken.  

Eiendom Norge mener den varslede kommunereformen må utformes ikke bare etter størrelse, men også etter hvilke 

oppgaver og hvordan samfunnet forventer kommunene skal utføre sine oppgaver. Lokalt selvstyre må veies mot effekti-

vitet, og det er spesielt i så viktige politikk-områder som plan- og byggesaker.

På grunn av utviklingen av Husbanken og den kraftige økningen i bevilgningene de senere årene, mener Eiendom Norge 

at regjeringen må starte en debatt om Husbankens rolle.  Regjeringen bør vurdere å dele opp virksomheten, der Hus-

bankens rolle kan være et rendyrket motkonjunkturtiltak, og muligens delegere det boligsosiale arbeidet til kommunene.

KOMMUNEREFORMEN 

Mål: Eiendom Norge vil bidra med bransjens kompetanse i kommunereform-debatten, slik at sentrale fagområder 

for eiendomsbransjen blir viktige elementer i endelig reform. 
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Plan- og bygningsloven er trolig en av de største kildene til byråkrati i Norge, og revidering av Plan- og bygningsloven 

bør være en prioritert oppgave for regjeringen. 

 Regelverket må gjøres mer fleksibelt og bidra til bedre, enklere og raskere plan- og byggeprosesser. Det må bli lettere 

for kommunene som forvaltere av lovverket å praktisere det, og loven må revideres med henblikk på forenkling, avbyrå-

kratisering og reduksjon av byggekostnader. En revidering er av kritisk betydning for fremdriften av boligbygging i Norge, 

og nødvendig om man skal klare å bygge nok til å dekke boligbehovet i årene som kommer.

Eiendomsmeglingsforetak er storforbrukere av informasjon fra norske kommuner.  Etter eiendomsmeglingsloven har 

eiendomsmeglingsforetak en undersøkelses- og opplysningsplikt for en rekke forhold ved eiendommen som selges. 

Disse opplysningene må hentes inn i kommunenes planavdelinger.  

Det er i dag stor variasjon i kvaliteten på kommunenes tjenester. Enkelte kommuner har utviklet gode digitale tjenester 

som leverer opplysninger raskt. Andre kommuner er digitale sinker og bruker manuelle tjenester, hvor det kan gå mange 

uker å hente ut opplysninger. Dette kommer i tillegg til at mange av arkivene er svært mangelfulle. 

Dette er lite effektivt, uforutsigbart, kostnadskrevende og innehar betydelig manuell risiko for feil. Det er spesielt uhel-

dig da det ofte berører forbrukere som er i en kritisk situasjon, da de gjerne har kjøpt ny bolig og skal selge sin eksis-

terende.  

I dag er det i stor grad opp til den enkelte kommune å utvikle sine egne tjenester, selv om det i over 10 år har vært for-

søkt etablert en nasjonal digital plattform (ByggSøk), som fra 2013 skal erstattes med en ny løsning (ByggNett).  

Implementering av elektronisk tinglysing er av stor betydning for eiendomsmeglingsbransjen. Dagens ordning med 

manuell tinglysing er en stor tidstyv. Med e-tinglysing vil saksbehandlingstiden bli redusert til minutter og timer. Dette 

vil redusere bemanningsbehovet i både privat og offentlig sektor betydelig, noe som vil gi rimeligere tjenester til forbru-

REVIDERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVGIVNINGEN 

NASJONAL IKT-PLATTFORM FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG E-TINGLYSING

Mål: Eiendom Norge vil bidra med bransjens kompetanse inn i revideringsforslag av plan- og bygningsloven. 

Mål: Eiendom Norge skal være en pådriver i å få på plass en nasjonal IKT plattform for kommunale arkivtjenester, 

plan- og byggesaker og elektronisk tinglysing. 

kerne. Statens Kartverk har stipulert kostnadsbesparelsene årlig til å være i mange hundremillionersklassen. I tillegg 

vil innføring av e-tinglysing gi store kvalitetsløft og gi større sikkerhet ved eiendomstransaksjoner. 

Eiendom Norge er skuffet over fremdriften av en nasjonal IKT-plattform for plan- og byggesaker. I likhet med elektronisk 

tinglysing er en slik digital løsning langt på overtid.

Svart arbeid og hvitvasking av penger er et stort problem i eiendomsbransjen.  

Fradragsrett for ”reperation, ombyggnad og tilbyggnad” (ROT), slik vi kjenner det fra Sverige er et meget godt tiltak mot 

svart arbeid. I praksis innebærer ordningen at 50 % av arbeidskostnaden ved oppussing inklusiv moms inntil et visst 

beløp kan trekkes av på skatten. 

Eiendom Norge har sammen med takseringsbransjen vedtatt som politisk målsetting at det skal benyttes utvidet tek-

nisk tilstandsanalyse på boliger fra 2015. Analysen skal bygge på Norsk Standard 3600. I henhold til NS 3600 skal opp-

gradering av f.eks. baderom gi en redusert tilstandsgrad, der oppgraderingene ikke kan dokumenteres. Et ROT-fradrag 

vil være et vesentlig bidrag for at tilstandsanalysene skal være av best mulig kvalitet. 

ROT-FRADRAG

Mål: Eiendom Norge mener innføringen av et ROT-fradrag vil være et positivt tiltak mot svart arbeid. 

Dokumentavgiften på 2,5 % ved kjøp av fast eiendom er en fiskalt begrunnet avgift som kun har som hensikt å skaffe 

staten inntekter. Avgiften er usosial og uten begrunnelse i prinsippet om at offentlige tjenester skal utføres til selvkost. I 

realiteten er det en flytteskatt, som har røtter tilbake til 1600-tallet. Dagens ordning ble etablert i 1976 som en midlertid 

ordning. Det har den vist seg og ikke å være. 

De siste 15 årene har kostnadene ved kjøp og salg av boliger årene økt vesentlig på grunn av statens avgifter og gebyrer. 

Staten står i dag for halvparten av alle kostander for forbrukerne ved kjøp og salg av eiendom. I 2013 bragte avgiften inn 

6,4 milliarder kroner i statskassen. Det betyr at inndekningen i statsbudsjettet for avgiftslettelsen er stor.  

FJERNING AV DOKUMENTAVGIFTEN

Mål: Eiendom Norge mener dokumentavgiften bør avskaffe i sin helhet.
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Eiendom Norge mener lover som angår kjøp og salg av eiendom (Avhendingslova og Bustadoppføringslova) bør  

revideres og samordnes, og eventuelt samles i en ny boligkjøpslov. Dagens avhendingslov har ikke vært revidert på  

20 år, og den må harmoniseres med øvrig lovgivning som blant annet Lov om Eiendomsmegling fra 2008, samt  

utviklingen i samfunnet for øvrig. 

Dagens lovverk for kjøp og salg av bolig bidrar til et høyt konfliktnivå. Lovverket må utformes slik at det sikrer trygge 

eiendomstransaksjoner for forbrukerne. En ny boligkjøpslov bør regulere alle typer boligomsetning, uavhengig av bruk 

av eiendomsmegler. Det har de siste årene kommet en rekke reguleringer av regelverket knyttet til boligtransaksjoner. 

De fleste reglene er gode, og har gjort et trygt boligmarked i Norge enda tryggere. Det er likevel bekymringsfullt at 

reguleringene nærmest utelukkende knyttes til bruk av eiendomsmegler. Vi ser stadig større andel av boligprosjekter 

uten bruk av megler. Utbyggerne er profesjonelle og ansetter egne selgere, og har en fremtoning som gjør det vanskelig, 

kanskje til og umulig, for en boligkjøper å se om megler er ansatt eller ikke. Da blir det umulig for kjøpere å vite at 

rettighetene er vesentlig svekket ved å kjøpe gjennom en privat profesjonell selger.  

Også ved forbrukerkjøp er dette alvorlig. Partene har ofte ikke kunnskap om lovverket, og bestemmelser som tidsfrister 

på bud, skriftlig budgivning, bransjenorm, kravene til informasjons-innhenting mv. er ikke gjeldende for en privat bolig-

selger. Risikoen for konflikt ved slike transaksjoner er åpenbart vesentlig høyere enn der megler er involvert.  

Utfordringen når reguleringer kommer kun i Lov om Eiendomsmegling er at mange forbrukere forsøker å omgå regel-

settet. Vi har blant annet sett en økende tendens i bud direkte fra budgiver til boligselger, nettopp for å omgå tidsfristene 

som megler må forholde seg til. 

EIENDOM NORGE SINE BRANSJEPOLITISKE SAKER 

BOLIGKJØPSLOV OG REVIDERING AV GJELDENDE TRANSAKSJONSLOVVERK

Mål: Eiendom Norge skal arbeide for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og sikre forbrukerne effektive 

og trygge eiendomstransaksjoner.

Mål: Eiendom Norge mener det er behov for reguleringer av Avhendingslova og Bustadoppføringslova, samt at 

reguleringer i fremtiden skal skje i transaksjonslovgivningen og ikke i lov om eiendomsmegling. Eiendom Norge 

mener regjeringen bør vurdere å nedsette et utvalg som kan legge grunnlaget for en boligkjøpslov.

REVIDERING AV LOV OM EIENDOMSMEGLING 

Mål: Eiendom Norge skal kontinuerlig jobbe for at rammebetingelsene gjennom lov om eiendomsmegling optimali-

seres. 

Fra 2014 ble det innført skriftlig budgivning etter endring av Forskrift om eiendomsmegling § 6-3, Skriftlig budgivning. 

Eiendom Norge mener opptak av samtaler kan være et vel så godt alternativ som skriftlig budgivning. Teknologisk ligger 

alt til rette for å ta dette i bruk tilnærmet omgående. Opptak av samtaler vil etter vårt syn være tryggere for alle parter, 

og eventuelle konfliktsituasjoner vil kunne avklares omgående. Opptak er også foreslått og vedtatt av Finanstilsynet og 

Finansdepartementet ved regulering av flere andre yrkesgrupper.  

Eiendom Norge mener dessuten at det er uheldig at bud som er rammet av formidlingsforbudet gjennom eien-

domsmeglingsloven, men som er gyldige etter avtaleloven, må føres i budjournalen. Dette vil medføre konflikter når 

budjournalen utleveres partene når handel er kommet i stand. Dette er også et illustrerende eksempel på svakhetene 

som oppstår i lovverket når regulering skjer gjennom lov om eiendomsmegling og ikke avhendingslova eller bustadopp-

føringslova.  

Med innføring av skriftlig budgivning, vil det sannsynligvis oppstå uheldige episoder knyttet til forsinkelser i de tekniske 

hjelpemidlene. Det vil derfor være hensiktsmessig å innføre minimumsfrister på bud. Derimot vil det være nødvendig at 

en slik minimumsfrist reguleres gjennom avhendingslova, slik at alle parter må forholde seg til det. 

SKRIFTLIG BUDGIVNING 

Mål: Eiendom Norge mener det bør innføres en valgfrihet om budgivning skal skje skriftlig eller gjennom opptak  

av samtaler. Det bør også innføres en minimumsfrist på bud, men en slik regulering bør skje gjennom revidering  

av transaksjonslovgivningen. 

KRAV TIL PRAKSIS FOR Å VÆRE ANSVARLIG MEGLER

Mål: Eiendom Norge mener praksisperioden som fullmektig kan i begrenset omfang starte før fullført studie, samt 

at eiendomsmeglerfullmektige kan opparbeide seg praksis innen salg etter tilsvarende modell som er regulert for 

oppgjørspraksis. 
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PLIKT TIL Å SKRIVE REGNING 

Mål: Eiendom Norge mener bestemmelsen om ansvarlig meglers plikt til å skrive regning skal fjernes i sin helhet 

for alle oppdrag som ikke er inngått med avtale om timeprishonorering. 

Etter Lov om eiendomsmegling § 7-2, 2. ledd. Plikt til å skrive regning plikter eiendomsmeglere i dag til regning for et 

oppdrag. Dette er en stor tidstyv. Bestemmelsen gjelder selv om kunden har valgt vederlag basert på provisjon eller fast 

pris, og nesten ingen kunder velger timebetalt godtgjørelse. 

Bakgrunnen for bestemmelsen er at oppdragsgiver skal ha kontroll på kostnadene, men bestemmelsen sikrer ikke 

dette i praksis. Bestemmelsen påfører først og fremst forbrukerne unødvendige kostnader på grunn av økt tidsbruk.

Eiendom Norge mener bestemmelsen bør fjernes.

Eiendom Norge mener lovverket i dag har for vide fullmakter til oppgjørsmedhjelpere. Oppgjørsmedhjelpere har ingen 

begrensninger ved behandling av klientmidler, det er derfor viktig at det stilles krav til god forståelse av hvilken jobb de 

er satt til. Det bør settes krav om et skikkelig kurs med praksisopplæring, samt vandelsattest.

MEDHJELPERE 

VANDELSATTEST

Mål: Eiendom Norge ønsker strengere krav til oppgjørsmedhjelpere, samt krav til vandelsattest til alle oppgjørs-

medhjelpere. 

Mål: Eiendom Norge mener det bør stilles krav til vandelsattest for eiendomsmeglerfullmektige, oppgjørsmed-

hjelpere og ansatte på It og/eller økonomi i meglerforetak. 

Eiendom Norge støtter kravene til praksis i Lov om eiendomsmegling § 4-3 og forskrift om eiendomsmegling § 4-4, 

men vi mener praksis også bør gjelde før bestått eksamen. Dette øker muligheten til å teste om yrket passer før ende-

lig avslutning av utdanning. Dessuten vil praksis under utdanning gi god støtte til studier.   

Eiendom Norge mener også det er fornuftig at man kvantifiserer antall salg en eiendomsmeglerfullmektig skal ha, for 

at praksiskravet er godkjent. Dette vil være et viktig tiltak for bedring av rammebetingelser for foretak som driver med 

utleie, oppgjør, næring og lignende.

Eiendom Norge mener det bør stilles krav til vandelsattest for eiendomsmeglerfullmektiger. Det bør kreves til plettfri 

vandel når er arbeider som fullmektig.  

Eiendom Norge mener det bør stilles krav til politiattest for medhjelpere på oppgjør, samt ansatte på It og økonomi 

med fullmakter som etter loven kan forvalte store pengebeløp.  

Utlandsmegling er i dag regulert i Forskrift om eiendomsmegling § 1-4. Etter 2008 skjer det meste av utenlandsmar-

kedet utenfor eiendomsmegling. Det innebærer større risiko for alle som kjøper eiendom i utlandet, og er også negativt 

for eiendomsmeglingsbransjen.

UTLANDSMEGLING 

Mål: Eiendom Norge mener det bør nedsettes et utvalg som skal se på regelverket for kjøp av eiendom i utlandet 

med mål om at større del av transaksjonene skal skje gjennom norske eiendomsmeglere. 

Eiendomsmeglingsforetak plikter i forbindelse med boligsalg å opplyse om ligningsverdi. For å motta denne informa-

sjon må eiendomsmeglere sende en skriftlig forespørsel, der fullmakt fra boligselger må vedlegges. Opplysninger om 

ligningsverdi håndteres manuelt av Skatteetaten. En behandling i Skatteetaten tar ikke sjelden opp til flere måneder, 

ofte lang tid etter at salget er fullført. Dette er en stor tidstyv i utføringen av eiendomsmeglingsoppdraget. 

TILGJENGELIGGJØRING AV LIGNINGSVERDI 

Mål: Eiendom Norge mener at eiendomsmeglere bør ha nedlastbar tilgang til ligningsverdi uten krav om fullmakter.

Eiendomsmeglere i Norge har en unik rolle ved kjøp og salg av bolig sammenlignet med en rekke andre land. I Norge 

har eiendomsmeglere også en oppgjørsfunksjon for eiendomstransaksjoner i tillegg til ordinære meglertjenester.  

Finanstilsynet har økt fokus på risikovurdering av innestående klientmidler i eiendomsmeglingsbransjen. Det har blant 

annet medført forslag om økt sikkerhetsstillelse, der høringsfristen gikk ut i august 2013. Finanstilsynet har også skjer-

pet fokuset på foretak som har klientmidler som generelt ligger over nivået som dekkes gjennom sikkerhetsstillelsen.  

Bakgrunnen for Finanstilsynets økte fokus, er en annen type risikovurdering enn den tradisjonelle risikovurderingen 

OPPGJØRSFUNKSJON/SIKKERHETSSTILLELSE 

Mål: Eiendom Norge vil følge opp rapporten fra utvalget om oppgjørsfunksjoner.  
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Det er Eiendom Norge sitt mål å få ned konfliktnivået mellom kjøpere og selgere i boligmarkedet. Et av flere tiltak er 

boligsalgsrapport.  

Det er et økende behov for en bedre dokumentasjon for aktørene ved boligtransaksjoner, og den obligatoriske  

boligsalgsrapporten som innføres fra 1. januar 2015 vil bedre informasjonen om boligen som selges. 

Boligsalgsrapport, Norsk Standard 3600, definerer hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig minst skal omfatte.  

Rapporten skal sørge for at kjøper og selger har et godt beslutningsgrunnlag i forbindelse med omsetning av bolig.

BOLIGSALGSRAPPORT/ TAKSTLOVEN 

Mål: Eiendom Norge vil sammen med takstbransjen arbeide for at det blir en best mulig introdusering av  

boligsalgsrapport fra januar 2015. 

man tidligere har lagt til grunn. Samfunnet står ovenfor en organisert og elektronisk kriminalitet, som Finanstilsynet 

er usikker på om bransjen har gjort tilstrekkelig risikobetraktninger for å møte. Enkelte eiendomsmeglingskjeder har 

forsikringsordninger som dekker deler av denne type risiko, men det gjelder ikke alle. Det er dessuten uklart om om-

fanget av dekningen på disse forsikringsproduktene.  

Finanstilsynet har i sine vurderinger stilt spørsmål om dagens organisering av oppgjørsselskap i eiendomsmeglings-

bransjen er optimal. Finanstilsynet har foreslått at Finansdepartementet skal nedsette et utvalg for å se på organise-

ring av oppgjørsfunksjonen i eiendomsmeglingsforetak. Forslaget innebærer bl.a. at klientmidler ikke skal gå via me-

glers klientkonto. En slik organisering vil bety en radikal endring for alle foretak med rett til å drive eiendomsmegling. 

Eiendom Norge har orientert Finansdepartementet og Finanstilsynet om at vi har nedsatt et eget utvalg som vil jobbe 

med på saken.
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