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Samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere i 2015.
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Tryggere bolighandel

Tryggere bolighandel har vært et gjennomgangstema i 2015, og vil bli  
ytterligere aktualisert i 2016.

Av Christian Vammervold Dreyer  

Administrerende direktør, Eiendom Norge.

«Stortinget ber regjeringen vurdere tiltak som bidrar 

til tryggere boligtransaksjoner for både kjøper og 

selger.»

Med denne formuleringen i det såkalte anmodnings-

vedtaket i Stortinget den 27. november 2015 oppsum-

merte våre folkevalgte 2015 og pekte fremover mot 

2016.

Vedtaket var basert på Arbeiderpartiets lovforslag om 

obligatoriske tilstandsrapporter ved boligsalg, som 

partiets boligpolitiske talskvinne Stine Renate Håheim 

varslet allerede i januar 2015. 

Det gikk i 2015 politikk i tilstandsrapporter, og ikke 

bare i Stortinget. I juni la regjeringen frem sin «Strate-

gi for boligmarkedet», hvor de definerte et politisk mål 

om økt bruk av tilstandsrapporter i bolighandelen.

Samtidig er ikke bruken av tilstandsrapporter i bolig-

handelen så lav som man tidvis har kunnet få inntrykk 

av i mediene. Våre undersøkelser har vist at bruken av 

dem øker og at konfliktnivået har gått ned.

I følge Protector Forsikring ble tilstandsrapporter 

benyttet på 71 % av eneboligene som ble solgt i 2014, 

og i store deler av landet har bransjen bidratt til at 

tilstandsrapporter er blitt standard.

Imidlertid er ikke obligatorisk tilstandsrapport noen 

quick fix på tvistproblematikken i bolighandelen, for vi 

må leve med at det er en viss risiko i bolighandelen.

Men: Gode tekniske rapporter utført av kompetente 

fagkyndige til en fornuftig pris, vil være et viktig bidrag 

for en tryggere bolighandel. I 2016 vil vi følge Justis- 

og beredskapsdepartementet tett, når de skal vurdere 

regulering av takseringsbransjen og tilstandsrappor-

ter. 

En annen viktig sak for tryggere bolighandel i året som 

har gått har vært Eiendom Norges forslag til revidering 

av lov om eiendomsmegling, som du kan lese i appen-

dixen til denne årsrapporten.

I  april overleverte vi Finansdepartementet et omfat-

tende notat med forslag til tjueåtte endringer av lov og 

forskrift. I et brev fra Finanstilsynet til Finansdepar-

tementet i november tilrådde tilsynet at det bør «ned-

settes et eget lovrevisjonsutvalg som vil kunne vurdere 

alle sider ved eiendomsmeglingsregelverket.»

Det er nå opp til Finansdepartementet å fatte en be-

slutning. Dette blir utvilsomt en viktig sak i 2016.

Andre viktige bransjesaker i 2015 har vært oppfølging 

av kupping av budrunder i de mest hektiske markede-

ne i landet og nulltoleranse mot lokkepriser. Av bolig-

politiske saker har særlig eiendomsskatt vært en prio-

ritert sak. Vi har i høringer både i regjering og storting, 

samt i mediene understreket viktigheten av å skjerme 

primærboligen for beskatning for å opprettholde den 

norske boligmodellen. Dessuten har vi korrigert myten 

om at det overinvesteres i bolig i Norge. 

Når det er sagt, så er også vi bekymret for den sterke 

boligprisveksten vi har sett i de fleste deler av landet 

i 2015. Derfor har vi gjentatt mange ganger gjennom 

året viktigheten av tilstrekkelig boligbygging. 

Boligbygging i takt med boligbehovet er det viktigste 

virkemiddelet mot sterkt stigende boligpriser, og vi ser 

at i de markedene hvor prisutviklingen har vært mer 

moderat og synkende, er det ikke bare oljebremsen 

som har slått inn i boligmarkedet. Det er også områ-

der hvor boligbyggingen har vært høy. 

I 2016 tror vi forskjellene vi har sett i boligmarkedet 

med Oslo og Stavanger som ytterpunkter vil forsterke 

seg. Vi tror imidlertid på en stabil utvikling i de fleste 

delene av landet, så fremt boligbyggingen holder seg 

stabil. 

Tilstrekkelig boligforsyning er også viktig for et trygt 

boligmarkedet og en trygg bolighandel både i 2016 og 

årene som kommer.

God lesning!

Christian Vammervold Dreyer

Tilstrekkelig boligforsyning er også 

viktig for et trygt boligmarkedet og 

en trygg bolighandel både i 2016 og 

årene som kommer.
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herske noen tvil om at også boligmarkedet merker 

nedgangskonjunkturene i norsk økonomi – og det i 

større eller mindre grad over det ganske land. Spørs-

målet er om den usikkerheten som brer seg, kan 

skape et større prisfall enn den «myke landingen» de 

fleste makroøkonomer og spåmenn har lagt til grunn 

for de kommende årene.

Historisk har ofte store priskorreksjoner i boligmar-

kedet blitt utløst og/eller forsterket av endret adferd 

hos bankene. Dette var tilfelle både i 2008 og i 2013, 

henholdsvis under finanskrisen og da bankene fikk 

den første runden med skjerpede kapitalkrav.  Dess-

uten spilte bankene også en helt avgjørende rolle til-

bake i den egentlige finanskrisen i Norge, nemlig de 

tunge årene fra 1988 til 1993 i kjølvannet av børskrak-

ket 19. oktober 1987, det såkalte Black Monday. Ban-

kenes betydning for prisutviklingen i boligmarkedet 

- direkte og indirekte gjennom utlån til næringslivet 

må derfor ikke undervurderes i omskiftelige perioder, 

og gjerne da forsterket av innstrammende tiltak fra 

myndighetene. De selvforsterkende mekanismer som 

trer i kraft når prisendringene på til dels høyt belånte 

formuesobjekter faller er sterke, og bankenes adferd 

kan bidra til ytterligere destabilisering. 

Myndighetene har de senere årene strammet inn på 

kravene til bankenes egenkapital, og retningslinjene 

for god utlånspraksis er blitt skjerpet og forskrifts-

festet. Det skaper på den ene siden mer robuste 

banker som er positivt for samfunnet, den enkelte og 

næringslivet. På den andre siden er jeg redd at ytter-

ligere innstramming som skjer for lån til næringslivet 

som følge av økte kapitalkrav, kan bidra til å forsterke 

den oppbremsingen som allerede skjer i økonomien. 

De frihetsgrader som ligger i tidspunktet for imple-

mentering av de internasjonale kapitalkravene bør 

derfor benyttes av norske finansmyndigheter.

I 2016 er det viktig at finansmyndighetene legger øret 

til marken og lytter til hva som skjer. Iveren etter å 

skape de mest robuste bankene på lang sikt, må ikke 

ødelegge for en fornuftig tilpasning av virkemidler 

konjunktursituasjon tilsier. 

Å justere virkemidlene for å sikre god tilgang på 

kreditt i et næringsliv i omstilling, er den beste for-

sikringen vi kan ha mot tøffere tider i næringslivet og 

selvforsterkende mekanismer i boligmarkedet.

Leif J. Laugen 

I 2016 er det viktig at  

finansmyndighetene legger 

øret til marken og lytter til 

hva som skjer.Boligprisutviklingen i 2015 endte med en oppgang i gjennomsnittspriser  
på 7,2 prosent. Det er sterkt, men ikke vært så sterkt som bankenes  
rentenedsettelser i løpet av året normalt skulle tilsi.

Styrelederen har ordet

Av Leif J. Laugen 

administrerende direktør, Eiendomsmegler Krogsveen AS

Gjennom 2015 har den løpende 12-måndedersveksten 

i boligmarkedet i Norge vært fallende fra 8,5 prosent 

i januar til 5,0 prosent i desember. Selv om det er 

forskjeller mellom regionene, har dette vært trenden 

i alle landets nitten fylker. Dette gjelder også Oslo, 

selv om det er i hovedstadsområdet at fallet i 12-må-

nedersveksten har vært minst. Nedgangen i veksttakt 

har skjedd samtidig med at boliglånsrentene er blitt 

satt ned med om lag ett prosentpoeng, og en ytterli-

gere nedgang er blitt varslet. 

Dette er paradoksalt.

Normalt vil rentenedsettelser medføre økt prisstig-

ning, men altså ikke i 2015. Det kan derfor ikke 
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Administrasjon og styret
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StyretAdministrasjon

Styret velges for en periode på to år for styremedlemmer og et år for leder 
og nestleder.  Dagens styre ble valgt på generalforsamlingen 29. april 2015.

Eiendom Norge har en liten, men effektiv administrasjon.

STYREMEDLEM   JON HAUGEN  OBOS EIENDOMSMEGLING AS

STYREMEDLEM   GRETE W. MEIER   PRIVATMEGLEREN

STYREMEDLEM   FINN M. ROGNE-HANSEN AKTIV EIENDOMSMEGLING AS

STYREMEDLEM  HEDDA ULVNESS  EIE EIENDOMSMEGLING

STYREMEDLEM   KNUT SIREVÅG   EIENDOMSMEGLER 1

STYREMEDLEM (VARA)  PER Ø. NYLANDER  MEGLERHUSET NYLANDER AS

STYREMEDLEM (VARA)  STEIN DROGSETH  GARANTI EIENDOMSMEGLING AS

STYREMEDLEM (VARA)  VIBEKE STAVENES  PROAKTIV GRUPPEN

STYRELEDER     

LEIF J. LAUGEN 

EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS

NESTLEDER     

TERJE HALVORSEN 

DNB EIENDOM AS

ADMINISTRERENDE DIREKTØR    

CHRISTIAN VAMMERVOLD DREYER

+47 907 24 999

Christian jobber med politikk, bransjespørsmål,  

boligprisstatistikken, ledelse og utvikling av organisajonen.

FAGSJEF     

HANNE NORDSKOG-INGER

+47 95 21 87 78

Hanne er ansvarlig for organisasjonens utvikling av  

eiendomsmeglingsfaget og leder våre faglige utvalg. 

KOMMUNIKASJONSSJEF

ERIK LUNDESGAARD

+47 95 88 19 87

Erik jobber med politikk og kommunikasjon. 
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Bransjen og medlemmer
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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.

Medlemmene står for cirka 96 % av alle boligtrans-

aksjoner i Norge. Det utgjorde i 2015 omlag 130 000 

transaksjoner. I bruktboligmarkedet omsettes 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 admi-

nistrativt ansatte som oppgjørspersonell og medhjel-

pere. Kjønnsfordelingen er i bransjen 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 2015/2016 hadde Eiendom Norge 77 foretaksmedlemmer.  
Disse igjen hadde 780 kontorer/filialer. Dette utgjør cirka 96 prosent  
av alle foretak i Norge med bevillning fra Finanstilsynet til å drive  
eiendomsmegling.

VÅRE MEDLEMMER I 2015 VAR:

EIGEDOMSMEKLING SOGN OG FJORDANE AS

FANA SPAREBANK EIENDOM AS

GARANTI EIENDOMSMEGLING NORGE AS

HEIMDAL EIENDOMSMEGLING AS

HOME EIENDOMSMEGLER AS

LEIEBOLIG UTLEIE AS

MEGLERGAARDEN AS

MEGLERHUSET NYLANDER AS

MEGLEROPPGJØR AS

MØRE EIENDOMSMEGLING

PARTNERS AS

NOROPPGJØR AS

NOTAR

OBOS EIENDOMSMEGLERE AS/EXACT EIENDOMSMEGLERE

PANGEA PROPERTY PARTNERS AS

PRIVATMEGLEREN AS

REAL NÆRINGSMEGLING AS

REALIST NÆRINGSMEGLING AS

RØISLAND & CO PROSJEKTSALG AS

SKIEN BOLIGBYGGELAG

SMART EIENDOMSMEGLING AS

SNE EIENDOM AS

STAVLUND AS

STRAY & CO EIENDOMSMEGLING AS

SØRMEGLEREN AS

TROLLTINDEN OPPGJØRSMEGLING AS

UTLEIEMEGLEREN (UTLEIEMEGLEREN FORVALTNING AS)

VERDI EIENDOMSMEGLING STAVANGER AS

WEBOPPGJØR AS

PROAKTIV EIENDOMSMEGLING (PROAKTIV GRUPPEN AS)

FORENINGEN ESTATE MEGLERNE NORGE

BARFOD MEGLING AS

HJEM EIENDOMSMEGLING (STIRO EIENDOMSMEGLING AS)

MEGLERHUSET SÆDBERG AS

KETIL KOPPANG AS LANDBRUK - OG NÆRINGSMEGLING

KOBBL EIENDOM AS

BONO AS

MEGLERHUSET INNLANDET AS

KALAND & PARTNERS (TORGALLMENNINGEN  

EIENDOMSMEGLING AS)

OSLO BO AS

VIS EIENDOMSMEGLING AS

ABBL EIENDOMSMEGLING AS

EIENDOMSMEGLER DAHL AS

ADVOKATFIRMA GEIR SKIVIK

ATTENTUS EIENDOMSMEGLING

BORG EIENDOMSMEGLING AS

BOLIGAGENTEN AS (BOLIGAGENTEN AS)

FAIR EIENDOMSMEGLING AS

Z EIENDOM AS

MEGLERHUSET BODØ AS

PORSGRUNN BAMBLE BORGESTAD BOLIGBYGGELAG

EIENDOMSMEGLER A AS

A EIENDOM (ADVOKAT SIGURD A REFVIK EIENDOM AS)

MEGLERHUSET RELE AS

BOA EIENDOMSMEGLING

A1 EIENDOM AS

MØLLER & PARTNERS AS

REDE EIENDOMSMEGLING AS

ADVOKAT TORBJØRN EK AS

RAADHUSET EIENDOMSMEGLING AS

DITT STED EIENDOMSMEGLING AS

AD ARMA PORSGRUNN

BEST EIENDOMSMEGLER AS

   

ADV. SEM OG JOHNSEN EIENDOMSMEGLING (VERDUN 

HOLDING AS)

ADVOKATFIRMAET OLAV HANA

AKTIV EIENDOMSMEGLING AS

BASALE NÆRINGSMEGLING AS

BO EIENDOMSMEGLING AS

EIE EIENDOMSMEGLING (BOGSTADVEIEN FRANCHISE AS)

BUSKERUD NÆRINGSMEGLING AS

DIALOG EIENDOMSMEGLING AS

DNB EIENDOM AS

DNB MEGLERSERVICE AS

EIENDOMSFOKUS AS

EIENDOMSMEGLER 1 NORGE AS

EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS

EIENDOMSMEGLER VEST AS

EIENDOMSMEGLEREN.NET 
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Eiendom Norges prisstatistikk
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Eiendom Norges prisstatistikk

Eiendom Norge utgir stadig flere statistikkprodukter av høy kvalitet. Nytt i 
2015 er fylkesboligprisstatistikken – kvartalsvise fylkesrapporter med bolig-
prisutviklingen i den enkelte kommune.

Boligprisstatistikken har nå utkommet i over 20 år, og 

spiller en stadig viktigere rolle i det norske samfunnet i 

tråd med at kvaliteten er blitt meget høy. 

I makrobildet er utviklingen på boligmarkedet en viktig 

indikator på utviklingen i økonomien for øvrig. 

Dette har vi kanskje spesielt tydelig sett i 2015, hvor 

Norges Bank har tillagt den sterke utviklingen i bolig-

prisene stor vekt i fastsettelsen av styringsrenten. En 

mer moderat utvikling i boligprisene i 2015 ville trolig 

gitt en enda lavere styringsrente i løpet av året.

Dette understreker hvor viktig samfunnsoppdrag Ei-

endom Norge og eiendomsmeglingsbransjen har som 

utgiver og eier av statistikken.

Derfor har vi også ambisjon om stadig å forbedre 

statistikken. I 2013 la vi om metoden, da Eiendoms-

verdi AS og faglig ansvarlig professor Erling Røed 

Larsen tok over ansvar som produsent. I 2014 endret 

vi datakilder og historiske data til Eiendomsverdi sitt 

system og i 2015 utvidet vi produktspekteret med egne 

fylkesrapporter.

Prisutvikling gjennom året
Grafen viser boligprisutvikling i Norge etter beregning av boligprisindex.
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Boligmarkedet utviklet seg sterkt gjennom høsten 

2014, og ved inngangen til 2015 var prisene høyere 

enn det gjennomsnittlige prisnivået for 2014 samlet. 

Med utgangspunktet i dette satte Eiendom Norge en 

prognose for 2015 med en oppgang i snittpriser på 4 til 

6 prosent.

I en kommentar i desember 2014 om prognosen uttal-

te administrerende direktør Christian Vammervold  

Dreyer: 

- De svakere utsiktene for norsk økonomi i 2015 vil 

prege boligmarkedet, spesielt i Stavanger- 

regionen. I våre prognoser forventer vi at Bergen, Oslo 

og Tromsø vil ha en sterkere prisvekst enn lands-

gjennomsnittet. Kristiansand og Trondheim vil ligge 

ganske likt som landsgjennomsnittet, mens Stavanger 

sannsynligvis vil få en flat eller moderat negativ prisut-

vikling til neste år.

I januar 2016 viste tallene at denne prognosen ikke var 

langt fra fasiten. 

12 månedersveksten for landet under ett endte i 2015 
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Boligprisstatistikken utgis den tredje 

virkedagen hver måned.

Fritidsboligprisstatistikken utgis i 

februar for fjellhytter og i juni for 

sjøhytter.

Utleieboligprisstatistikken utkommer i 

april og september.

Fylkesboligprisstatistikken utgis hvert 

kvartal og publiseres den 15. januar, 

15. april , 15. august og 15. oktober.

BOLIGPRISSTATISTIKKEN
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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.

på 5 prosent, mens Oslo, Bergen og Tromsø steg med 

henholdsvis 9,5, 6 og 5,6 prosent. I Trondheim og Kris-

tiansand endte årsveksten mer moderat på 4,1 og 3,6 

prosent, mens i Stavanger ble det en sterkere nedgang 

enn de fleste ventet på 5,3 prosent. 

Boligmarkedet i 2015 var kjennetegnet av økende 

regionale forskjeller i prisutviklingen med Oslo og 

Stavanger som ytterpunkter. Den såkalte oljebremsen 

og nedkjølingen i norsk økonomi slo spesielt hardt inn 

i Stavanger-regionen. Dette bekreftes også av arbeids-

ledighetstallene, hvor det først og fremst er denne 

regionen som har opplevd stigende arbeidsledighet. I 

tillegg har det i Rogaland vært høy boligbygging, noe 

som synes å ha forsterket nedgangen.

Forholdet mellom tilbud og etterspørsel har vært i 

balanse i Bergen, Trondheim, Tromsø og Kristiansand, 

mens det har vært en ubalanse i Oslo og Stavanger. 

Utbudet av boliger til salgs ved utgangen av året var 

rekordhøyt og transaksjonsvolumet synkende i Stavan-

ger, mens det har vært motsatt i Oslo. I Oslo har det 

gjennom året vært få boliger til salgs og stigende 

transaksjonsvolum.

Sett landet under ett var tilbudssiden normal ved 

utgangen av 2015, mens tilbudssiden var unormalt høy 

i Stavanger og unormalt lav i Oslo og Akershus. Eien-

dom Norge venter tilbudssiden vil være avgjørende for 

utviklingen av boligmarkedet i 2016. 

Vår prognose for det norske boligmarkedet i 2016 er 

derfor en oppgang på 3-5 prosent.

Vi begrunner prognosen med at vi starter året med en 

moderat tilbudsside, og i enkelte områder, spesielt 

på østlandsområdet, vil det være få boliger til salgs 

sammenlignet med tidligere år.

Den generelle usikkerheten knyttet til norsk økonomi 

vil kunne skape usikkerhet hos husholdningene grun-

net økende arbeidsledighet, men vi forventer at det 

lave rentenivået vil bidra til å holde aktiviteten oppe. 

Boligbyggingen er høyere enn på lenge, men fortsatt 

ikke høy nok til å møte etterspørselen spesielt i Oslo.

Vi forventer at de regionale forskjellene blir ytterligere 

forsterket, og en sterk nominell prisvekst de første 

månedene i 2016. Etterhvert vil markedet utover året 

ha en mer moderat utvikling enn det vi har hatt i 2015.

Dreyer underbygget prognosen slik i en pressemel-

ding:

- Trolig vil Oslo og omkringliggende områder ha en 

sterkere vekst enn landsgjennomsnittet, grunnet lavt 

tilbud og for lav boligbygging. Bergens- og Trond-

heimsmarkedet vil ha en prisvekst tett opptil lands-

gjennomsnittet. Her har boligbyggingen tatt seg noe 

opp, men med en lav tilbudsside av bruktboliger ved 

inngangen til året så får vi likevel en prisvekst lik snit-

tet for landet. I Stavanger-regionen venter vi fortsatt 

negativ prisvekst, og vi går inn i 2016 med stor tilbuds-

side, både i brukt- og nyboligmarkedet. Det vil ta tid å 

få solgt unna dette, selv om vi ser at det fremdeles er 

grei aktivitet i markedet.
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Prisene for fritidsboliger på fjellet steg med 0,3 pro-

sent det siste året. Den typiske fritidsboligen på fjellet i 

Norge koster 1 500 000 kroner.

Interessen for fritidsboliger på fjellet er sterkt stigende 

og det ble fra februar 2014 til februar 2015 solgt 3188 

fjellhytter i Norge. Det er en økning på 26 prosent fra 

året før.

Kommunene Trysil, Krødsherad, Sigdal, Ringsaker og 

Hol topper statistikken over flest omsetninger, mens 

de høyeste snittprisene finner vi i Hol, Bykle, Sirdal, 

Øyer og Tinn.

Fritidsboliger på fjellet har hatt en svak prisutvikling 

de senere årene, men nå ser det ut til at markedet har 

bedret seg både når det gjelder prisutvikling og antall 

omsetninger. Det er særlig fjellhytter med nær belig-

genhet til langrennsløyper som det er stor interesse 

for.

Fjellhytter beliggende ved langrennsløyper steg med 

1,9 prosent det siste år, mens fjellhytter beliggende 

ved alpinanlegg sank med 2,8 prosent.

- Økning i antall omsetninger er massiv sammenlig-

net med både 2013/14 og 2012/13. Det vitner om et 

sterkt marked for fritidsboliger på fjellet. Det sterke 

boligmarkedet det siste året har smittet over på fritids-

boligmarkedet, noe som forsterkes av lav rente og god 

tilgang på kreditt, sier Dreyer.  

Gjennomsnittlig salgstid øker fra 123 til 137 dager. 

Raskest går det i Kvam med 50 dager. Tregest går det i 

Hemsedal med 332 dager.

Salgstiden øker ofte i perioder markedet får et opp-

sving, da mange eiendommer som har ligget for salg 

lenge blir solgt og øker gjennomsnittlig salgstid. De 

høyeste snittprisene finner vi i Hol, mens Trysil topper 

statistikken over flest omsetninger. Sterkest prisvekst 

finner vi i Bykle, Ringsaker og Trysil. Størst prisned-

gang finner vi i Ringebu og Hemsedal. 

Interessen for fritidsboliger bekreftes av besøkstall og 

søketrender på FINN.no. Hafjell, Sjusjøen, Trysil, Geilo 

og Norefjell topper listen over både antall sidevisnin-

ger og unike brukere på FINN.no i perioden mars 2014 

til februar 2015.

F
R

IT
ID

S
B

O
L

IG
P

R
IS

S
TA

T
IS

IK
K

F
R

IT
ID

S
B

O
L

IG
P

R
IS

S
TA

T
IS

IK
K

FRITIDBOLIGPRISSTATISTIKKEN 

FOR FJELLHYTTER



2 8 2 9

2500

3000

2000

1500

1000

500

0

Registrerte omsetninger. 
Fritidsboliger på fjellet. Årlig

1 936

05/06

1 986

06/07

1 873

07/08

1 745

08/09

2 170

09/10

2 383

10/11

2 505

11/12

2 806

12/13

2 527

3 188

13/14 14/15

A
nt

al
l s

ol
gt

e

HOL 2 580 000

BYKLE 2 476 250

SIRDAL 2 395 000

ØYER 2 390 000

TINN 2 390 000

VINJE 2 210 000

NES BUSKERUD 2 037 500

VOSS 2 012 500

ØYSTRE SLIDRE 1 996 989

KVAM 1 960 000

OPPDAL 1 900 000

HEMSEDAL 1 875 000

ÅSERAL 1 730 000

RINGSAKER 1 695 000

KRØDSHERAD & SIGDAL 1 675 000

DRANGEDAL & NISSEDAL 1 650 000

TRYSIL 1 630 000

GAUSDAL 1 600 000

NORE OG UVDAL 1 562 500

RINGEBU 1 300 000

Prisnivå for median fritidsbolig på fjellet. 
Figuren viser topp 20 kommuner rangert etter prisnivå.
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Prisene for fritidsboliger ved sjøen har steget med 

11,7 prosent det siste året. Den typiske sjøhytten kos-

ter i snitt kroner 2.217.000,-.

Fritidsboliger ved sjøen har hatt en sterk prisvekst 

det siste året. Etter mange år med moderat prisutvik-

ling, har markedet det siste året endret karakter. 

Fra juli 2014 til juni 2015 ble det solgt 2.344 sjøhytter, 

en oppgang på 9,2 prosent fra året før. Hvaler og Kra-

gerø er kommunene med flest salg det siste året med 

henholdsvis 65 og 64 solgte enheter.

I mai og juni 2015 ble det solgt 653 sjøhytter, som er 

en økning i samme periode fra i fjor på 9,4 prosent.

Det har aldri tidligere registrert så mange hyttesalg 

gjennom megler. Tradisjonelle sjøhyttekommuner 

som Hvaler og Kragerø har hatt flest salg, noe som er 

naturlig når dette også er blant regionene med størst 

utbud av hytter for salg, sier Dreyer.

I snitt tar det 127 dager å selge en fritidsbolig ved 

sjøen. Det er en økning på 21 dager fra samme perio-

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

med et snitt på 54 dager. Tregest gikk det i Mandal 

med et snitt på 249 dager.

Som i 2014 er Tjøme landets dyreste sjøhyttekommu-

ne. En gjennomsnittlig fritidsbolig på Tjøme koster kr. 

5.408.000,-. Deretter følger Lillesand og Nøtterøy på 

henholdsvis kr. 5.346.000,- og kr. 4.883.000,-.

Den generelle trenden er imidlertid at selgerne ikke 

oppnår prisantydning. I snitt ble hyttene som ble om-

satt sist år solgt 2,5 prosent under prisantydning.

Det selges flere dyrere hytter nå enn på flere år, noe 

vi ser ved at gjennomsnittsprisene i mange hyttekom-

muner øker mye. Likevel er det mange hytteselgere 

som får en lavere pris enn hva de forventer. Det viser 

at markedet fremdeles er selektivt i mange områder.

Den store etterspørselen har medført en fallende ten-

dens i antall usolgte hytter i de fleste regionene. Det 

er flest hytter til salgs i Lindesnes, Kragerø og Hvaler 

med henholdsvis 66, 64 og 58 enheter.

Vi ser at samlet utbud av hytter for salg går noe ned 

sammenlignet med i fjor. Det viser at mange av hytte-

ne som har ligget for salg en stund er blitt solgt.
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Figuren viser topp 25 kommuner rangert etter prisnivå.
Dyreste med minst 10 omsetninger. 

TJØME 5 407 667

LILLESAND 5 345 652

NØTTERØY 4 883 000

SØGNE 4 575 385

RYGGE 4 395 158

SANDEFJORD 4 381 571

GRIMSTAD 4 135 313

OS (HORDALAND) 4 006 575

TVEDESTRAND 3 757 813

KRAGERØ 3 733 826

HVALER 3 105 391

ARENDAL 3 098 036

NESODDEN 3 082 800

LARVIK 3 070 472

KRISTIANSAND 2 940 172

STRAND 2 778 889

PORSGRUNN 2 763 333

RÅDE 2 758 095

HJELMELAND 2 725 000

SARPSBORG 2 665 978

FREDRIKSTAD 2 635 678

HURUM 2 633 417

OSLO 2 611 364

SANDE (V.) 2 509 750

DRØBAK (FROGN KOMMUNE) 2 454 286
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Leieprisene steg fra første kvartal til andre kvartal 

2015. Fra andre til tredje kvartal utviklet leieprisene 

seg noe ulikt i storbyene. En gjennomsnittlig 2 roms 

leilighet leies ut for 11.485 kroner i Oslo, 10.090 kroner 

i Bergen og 9.640 kroner i Trondheim.

Mens leieprisene sank fra andre til tredje kvartal i 

Bergen og Trondheim, steg de i Oslo. 

Utleieboligprisstatistikken baserer seg på utropspriser 

registrert på Finn.no for leiligheter og hus (eneboliger, 

delte boliger og rekkehus). 
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I april 2015 lanserte Eiendom Norge et nytt statis-

tikkprodukt, egne fylkesrapporter med oversikt over 

boligmarkedets utvikling ned på kommunalt nivå.  

Rapportene inneholder de samme variablene som den 

månedlige boligprisstatistikken, henholdsvis prisutvik-

ling, volum, liggetid og usolgte boliger.

Fylkesboligprisstatistikken bygger på samme data-

grunnlag som boligprisstatistikken, men utviklingen 

beregnes kvartalsvis. Dette gjør at tallene i fylkesrap-

portene kan avvike fra de månedlige statistikkene.
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Medieomtale

Eiendom Norge er en av landets mest omtalte bransjeorganisasjoner.

Ifølge medieovervåkningsbyrået Retriever ble forenin-

gen i 2015 omtalt i 3318 medieoppslag mot 3860 

oppslag i 2014. Nedgangen må tilskrives den store 

oppmerksomheten organisasjonens navneskifte og 

Siv Jensens deltagelse på Eff-dagen fikk i 2014. Antall 

oppslag er imidlertid ikke et mål i seg selv, men sett 

bort i fra disse to hendelsene er omtalen av organisa-

sjonen på mer eller mindre på samme nivå som i 2014. 

Nedslagsfeltet for foreningen og særlig boligpris-

statistikken i mediene er stor. I snitt nådde omtalen 

av foreningen hver nordmann med 62 medieoppslag 

i 2015. Retriever estimerer annonseverdien av den 

samlede omtalen i 2015 til cirka 190 millioner kroner 

– en økning fra om lag 110 millioner i estimert annon-

severdi i 2014. 

Den største endringen i dekning av statistikken i 2015 

er at NRK Nyheters tv-dekning av statistikken er gått 

ned fra året før - et resultat av at NRK Nyheter i 2014 

hadde boligmarkedet som prioritert saksfelt. TV2s 

dekning på sin side er stabil, og statistikken har hver 

måned i 2015 vært nyhetssak på TV2 Nyhetene. Nytt 

i 2015 er at NTBs strømme-sending av pressekon-

feransen distribueres av stadig flere nettmedier, og 

at verdien av dette estimeres høyt av Retriever. De 

mediene som skriver mest om Eiendom Norge er 

økonomi-mediene, henholdsvis Dagens Næringsliv, 

Finansavisen/Hegnar Online og e24.no. På plassene 

etter følger regionsavisene.

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 oppsiktsvekkende tall 

gir stor oppmerksomhet, på lik linje med at interessen 

er mindre om sommeren når det er lite aktivitet i bo-

ligmarkedet. Eksempelvis var omtalen av statistikken 

i januar 2014 markant høyere enn i januar 2015. Dette 

skyldes trolig den store interessen for statistikken i 

kjølvannet av boligprisfallet gjennom høsten 2013. 

Når det gjelder de øvrige sakene vi profilerte oss på 

gjennom året følger det ofte et annet mønster. Slike 

oppslag gir en mer spisset profilering i spesifikke 

kanaler, eksempelvis spesielt rettet mot beslutnings-

takere, slik som kronikker og debattinnlegg.
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Fra l. januar 2015 til 31. desember 2015 hadde eien-

domnorge.no i overkant 146 000 unike besøkende. 

Trafikken har klar topp i forbindelse med publisering 

av Eiendom Norges boligprisstatistikk den første 

uken i hver måned. Statistikk-siden står for drøyt 30 

prosent av den samlede trafikken på eiendomnorge.

no.

Øvrig trafikk til nettsiden kommer hovedsakelig via 

våre nyhetsbrev som sendes ut med jevn frekvens. I 

2015 ble det totalt sendt ut 16 eksterne nyhetsbrev fra 

Eiendom Norge. Om lag 4000 personer abonnerer på 

nyhetsbrevet som har en leserfrekvens på om lag 40 

prosent per nyhetsbrev.

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 1160 den 1. januar 

2015 til 1551 følger den 31. desember 2015. Eiendom 

Norges Linkedin-profil ble opprettet våren 2014, og 

har per 31. desember 2015 501 følgere. Disse følger-

ne er fortrinnsvis personer med bransjetilknytning.

Gå til denne rapportenEiendom Norge  http://eiendomnorge.no
Alle nettsteddata

1. jan. 2015  31. des. 2015Sider

Side

Rad 1  10 av 3165

Utforsker

Sidevisninger Unike
sidevisninger Gj.sn. tid på

side Innganger
Fluktfrekvens % Utgang

Sideverdi

 

176 723
% av summen:

100,00 % (176 723)

146 161
% av summen:

100,00 %
(146 161)

00:01:45
Gj.sn. for

datautvalget:
00:01:45
(0,00 %)

93 567
% av summen:

100,00 %
(93 567)

65,81 %
Gj.sn. for

datautvalget:
65,81 % (0,00 %)

52,95 %
Gj.sn. for

datautvalget:
52,95 %
(0,00 %)

USD 0,00
% av summen:

0,00 % (USD 0,00)

1. 47 073 (26,64 %) 38 809 (26,55 %) 00:03:04 27 217 (29,09 %) 81,57 % 71,52 % USD 0,00 (0,00 %)

2. 40 143 (22,72 %) 32 219 (22,04 %) 00:01:21 29 780 (31,83 %) 41,66 % 40,78 % USD 0,00 (0,00 %)

3. 5 801 (3,28 %) 4 396 (3,01 %) 00:00:58 848 (0,91 %) 49,17 % 28,41 % USD 0,00 (0,00 %)

4. 4 514 (2,55 %) 3 525 (2,41 %) 00:00:46 346 (0,37 %) 43,06 % 21,64 % USD 0,00 (0,00 %)

5. 4 148 (2,35 %) 3 076 (2,10 %) 00:00:43 2 517 (2,69 %) 33,09 % 36,93 % USD 0,00 (0,00 %)

6. 2 744 (1,55 %) 2 001 (1,37 %) 00:00:37 410 (0,44 %) 25,12 % 18,95 % USD 0,00 (0,00 %)

7. 2 271 (1,29 %) 1 783 (1,22 %) 00:01:39 185 (0,20 %) 46,49 % 34,48 % USD 0,00 (0,00 %)

8. 2 093 (1,18 %) 1 741 (1,19 %) 00:03:08 1 186 (1,27 %) 77,99 % 66,84 % USD 0,00 (0,00 %)

9. 1 914 (1,08 %) 1 603 (1,10 %) 00:01:47 192 (0,21 %) 66,67 % 44,31 % USD 0,00 (0,00 %)

10. 1 850 (1,05 %) 998 (0,68 %) 00:01:29 68 (0,07 %) 61,76 % 39,30 % USD 0,00 (0,00 %)
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Programarbeid

Administrasjonen har jobbet målrettet med det politiske handlingsprogram-
met i 2015. Her er en oversikt over arbeidet gjennom året.

BOLIGPOLITISKE SAKER

Mål: Eiendom Norge vil jobbe for at den norske bo-

ligmodellen opprettholdes og ikke undermineres.  

HVA HAR SKJEDD?

Den norske boligmodellen, kjennetegnet av at 8 av 10 

til enhver tid eier sin egen bolig, er av stor betydning 

for den norske eiendomsmeglingsbransjen, det norske 

samfunnet og den enkelte nordmann.

Eiendom Norge har både for Stortinget og regjeringen, 

henholdsvis i høringen til Scheel-utvalget, statsbud-

sjettet 2016 og Skattereformen, understreket viktighe-

ten av å opprettholde den norske boligmodellen.

Mål: Eiendom Norge ønsker en samordning av boli-

grelaterte lover og at sentrale lover skal underleg-

ges Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. 

 

HVA HAR SKJEDD?

Eiendom Norge har i møter med Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, Justis- og beredskaps-

departementet og Finansdepartementet gjort politisk 

ledelse og forvaltningen oppmerksom på viktigheten 

av samordning av deres respektive lover for boligom-

rådet, henholdsvis bustadoppføringslova, avhendings-

loven, plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og lov 

om eiendomsmegling. 

 

Mål: Eiendom Norge ønsker en helhetlig boligpo-

litikk, der stabil boligbygging blir en overordnet 

politisk målsetting, og boligpolitikk og samferd-

selspolitikk sees i sammenheng.    

HVA HAR SKJEDD?

Under H-Frp-regjeringen har bevilgningene til sam-

ferdsel økt betydelig, samtidig som bevilgningene er 

blitt mer rettet mot byene og regioner med befolk-

ningsvekst. I tillegg la regjeringen i statsbudsjettet 

2016 frem en vedlikeholdspakke for blant annet infra-

struktur som et motkonjunkturtiltak.

Eiendom Norge har både i høringer og offentlig uttalt 

støtte til den økte satsningen. Dessuten har Eiendom 

Norge agitert for at kommunene må tvinges til å tilret-

telegge for fortetting rundt både nye og eksisterende 

kollektivknutepunkt. 

Boligbyggingen har i 2015 vært høyere enn på flere år, 

og Eiendom Norge har i løpet av året understreket i 

mediene en rekke ganger at balansen mellom tilbud 

og etterspørsel er svært ulik regionalt. Særlig i Oslo 

og Akershus er boligbyggingen for lav målt mot beho-

vet, og kommunene må ta ansvar for å regulere nok 

tomter, samt utnytte arealene optimalt. I november 

arrangerte vi et frokostmøte om boligbygging i Oslo i 

kjølvannet av byrådsskiftet i Oslo.

 

Mål: Eiendom Norge mener endringer i beskatningen 

av eiendom må være velbegrunnet, og ikke undermi-

nere den norske boligmodellen.

HVA HAR SKJEDD?

I 2015 la regjeringen frem en skattereform i statsbud-

sjettet med en egen stortingsmelding. Hovedtrekket 

er en gradvis reduksjon av satsen for næring- og 

personbeskatningen i årene fremover. Implikasjonen 

av reformen for boligmarkedet er at fradragsretten 

for gjeldsrenter reduseres samtidig. Dette vil svekke 

fordelen av å eie egen bolig i skattesystemet, men vil 

trolig ha liten effekt når rentene er så lave som i dag.

Eiendom Norge har uttrykt støtte til denne omleggin-

gen og mener det kan være fornuftig, selv om løsnin-

gen på stigende boligpriser først og frem er å finne på 

tilbudssiden i boligmarkedet. Det må bygges mange 

boliger i årene fremover, hvis den norske boligmodel-

len skal opprettholdes.

Regjeringen økte for 2016 likningsverdi-satsen for 

sekundærbolig og næringseiendom ytterligere fra 70 
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til 80 prosent, mens de beholdt satsen uendret for 

primærbolig. Eiendom Norge har støttet regjeringen 

i dette, men vi understreket på samme tid behovet 

for politikk for utleiemarkedet. Det er behov for store 

investeringer i boligsektoren i årene fremover og et 

behov for flere profesjonelle aktører innen boligutleie. 

Eiendom Norge har derfor gått i bresjen for harmoni-

sering av avskrivningsreglene for boligutleie og næ-

ringseiendom for øvrig.

Eiendom Norge har også i høringer understreket svak-

hetene ved dagens sjablongsystem for likningsverd-

settelse av bolig og hvordan dette kan gjøres bedre, 

samt at det er mulig å etablere et sjablongssystem for 

verdsettelse av fritidsbolig.

Ved flere anledninger, både i media og høringer, har 

Eiendom Norge minnet om at dokumentavgiften 

inngår som en del av boligbeskatningen i Norge og at 

den bør fjernes.

                     

Mål: Eiendom Norge mener dagens egenkapitalkrav 

ved boligkjøp fungerer godt, og ønsker ikke et stren-

gere krav til egenkapital.  

 

HVA HAR SKJEDD?

Etter påtrykk fra Finanstilsynet vedtok Finansdepar-

tementet 15. juni 2015 Forskrift om krav til nye utlån 

med pant i bolig. Forskriften skal gjelde fra 1. juli 2015 

og ut 2016.

Forslagene var gjenstand for en høringsprosess i 

mars 2015. Eiendom Norge stilte seg i sitt høringssvar 

kritisk til forskriftsfesting, da dette kan medføre en for 

rigid tolkning og overprøve vanlig bankhåndverk. Vi var 

imidlertid positive til noen av forslagene isolert sett, 

først og fremst krav om nedbetaling av lån og begrens-

ning av avdragsfrihet.

Den vedtatte forskriften var mer eller mindre i tråd 

med tilsynets tilrådning med unntak av tidsbegrens-

ningen og klausul om fleksibilitet i praktiseringen av 

forskriften.

                                                     

Mål: Eiendom Norge støtter etableringen av en skat-

tefradragsordning for ENØK-tiltak boligeiere. 

HVA HAR SKJEDD?

I statsbudsjettet for 2016 etablerte regjeringen en 

skattefradragsordning for ENØK-tiltak i private boliger 

i tråd med sin politiske plattform. Ordningen var en 

videreføring av dagens tilskuddsordning administrert 

av Enova. Huseier skal kunne velge å benytte dagens 

tilskuddsordning eller få skattefradrag på likningen.

Eiendom Norge uttrykte i høringen til statsbudsjett 

at vi mener det er et positivt tiltak for å oppgradere 

boligmassen. Men vi understreket at ordningen kun er 

en teknisk justering av eksisterende system, og at den 

nye ordningen er innenfor samme økonomiske ramme 

og inkluderer samme tiltak som dagens ordning. 

Mål: Eiendom Norge mener regjeringen bør evalue-

re Husbankens sterke posisjon som kredittgiver til 

boligbygging. 

HVA HAR SKJEDD?

Eiendom Norge har i høringen for statsbudsjettet 2016 

støttet at regjeringen ikke har økt rammene til Hus-

banken, og understreket nødvendigheten av et velfun-

gerende privat kredittmarkedet.                         

                                                                                                        

Mål: Eiendom Norge vil bidra med bransjens kom-

petanse i kommunereform-debatten, slik at sen-

trale fagområder for eiendomsbransjen blir viktige 

elementer i endelig reform. Eiendom Norge mener 

færre kommuner og mer hensiktsmessige kommu-

negrenser bør være et mål. 

HVA HAR SKJEDD?

Fristen for frivillig sammenslåing for norske kommu-

ner løper ut sommeren 2016, og ved utgangen av 2015 

hadde svært få kommuner inngått avtaler om sam-

menslåing.

Eiendom Norge har i 2015 fulgt kommunereformen 

nøye, og vil følge den tett i 2016 når tidsfristen for 

frivillig sammenslåing løper ut. 

Mål: Eiendom Norge vil bidra med bransjens kompe-

tanse til forenkling av plan- og bygningsloven. 

HVA HAR SKJEDD?

Eiendom Norge har i 2015 levert høringssvar til Hø-

ringsuttalelse om lovforslag om endringer i plan- og 

bygningsloven – Sentral godkjenning av foretak.

Bakgrunnen for forslaget er å styrke sentral godkjen-

ning som virkemiddel for kvalitet i byggetiltak for å 

bygge oppunder byggenæringens innsats mot useriøse 

foretak. 

Eiendom Norge er positive til forslaget som tar sikte 

på å ivareta kvalifikasjonskrav og andre virkemidler 

for seriøsitet som skaper trygghet og tillit til bransjen. 

Men ett av forslagene har vi ikke støttet, henholds-

vis følgende formulering: «Når det i et tiltak brukes 

sentralt godkjent foretak i alle ledd, kan byggverk tas i 

bruk uten midlertidig brukstillatelse»

Vi mener at det er et stort skritt tilbake å gjeninnføre 

at byggverk for det første kan tas i bruk uten noe form 

for tillatelse, sekundært å alminneliggjøre midlertidig 

brukstillatelse igjen. 
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Ved kjøp av prosjektert bolig er det å trygge forbruke-

ren (kjøperen) noe av det viktigste eiendomsmegler 

gjør. Kjøper skal være sikker på at det som står skrevet 

i prospektet er hva som leveres. Å innføre fritak fra 

ferdigattest er ikke å trygge kjøperen.

Resultatet ble at departementet fjernet forslaget om 

å legge dette i forskriftsform. Men de åpner for å lage 

senere bestemmelser i forskrift. Eiendom Norge vil 

følge denne saken videre.

Eiendom Norge har støttet regjeringens øvrige foren-

klinger av plan- og bygningsloven og teknisk forskrift 

som trådde i kraft i 2015.

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 følger utviklingen av ByggNett – Direk-

torat for Byggkvalitet sitt prosjekt for digitalisering og 

forenkling av byggesaksprosesser.

Eiendom Norges fagsjef Hanne Nordskog-Inger del-

taer i Kartverkets brukergruppe for elektronisk tingly-

sing, og har i 2015 vært med på en rekke brukermøter 

hos Kartverket. E-tinglysing skal lanseres våren 2017, 

og Eiendom Norge vil følge implementeringen av 

prosjektet nøye.

Mål: Eiendom Norge mener konsesjonsloven bør 

oppheves.

HVA HAR SKJEDD?

Eiendom Norge leverte i januar 2015 høringssvar til 

regjeringens forslag om opphevelse konsesjonsloven 

og boplikt. Vi støttet forslaget i sin helhet. I den forbin-

delse arrangerte vi også et frokostmøte med statsråd 

Sylvi Listhaug, tidligere landbruksminister og Sp-leder 

Trygve Magnus Slagsvold og stortingsrepresentant Odd 

Omland (Ap).

Forslaget ble behandlet i Stortinget i februar 2016, og 

ble besluttet sendt tilbake til regjering for revidering av 

lovverket.

BRANSJEPOLITISKE SAKER

Mål: Eiendom Norge skal arbeide for eiendomsmeg-

lingsbransjens rammebetingelser og sikre forbru-

kerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.

HVA HAR SKJEDD? 

Eiendom Norge har i 2015 overlevert Finansdepar-

tementet det største endringsforslaget av lov om 

eiendomsmegling fra bransjen fra noen sinne. I tillegg 

har vi besvart aktuelle høringer og jobbet tett med 

Forbrukerombudet, utdanningsinstitusjonene, Norges 

Eiendomsmeglerforbund, Finans Norge med flere.  

Mål: Eiendom Norge mener det er behov for regule-

ringer av hele eller deler av Avhendingslova og Bu-

stadoppføringslova, samt at reguleringer i fremtiden 

skal skje i transaksjonslovgivningen og ikke i lov om 

eiendomsmegling. Eiendom Norge mener regjerin-

gen bør vurdere å nedsette et utvalg som kan legge 

grunnlaget for en boligkjøpslov. 

HVA HAR SKJEDD?

Eiendom Norge ønsker modernisering av transak-

sjonslovverket. Imidlertid valgte vi å ikke støtte do-

kument 8-forslaget fra Arbeiderpartiet om tryggere 

bolighandel.

Avhendingsloven har virket siden 1992 uten vesentlige 

endringer. Siden den gang har boligmarkedet gjen-

nomgått store forandringer, og en revidering av loven 

er både naturlig og nødvendig. I forarbeidene til loven 

ble det presisert at «[loven skal] skape klarhet i retts-

tilstanden og balanse mellom kontraktspartene». 

Etter Eiendom Norges syn er ikke formålet med loven 

oppfylt ettersom avhendingsloven verken oppleves 

som forutsigbar eller balansert. Dok-8-forslaget bar 

preg av å være et hasteforslag og blant annet basert 

på for lite dokumentasjon om årsak til og omfang av 

konfliktnivået i bolighandelen. Avhendingsloven er for 

viktig til å foreta en slik hasterevisjon, og vi oppfordret 

derfor til heller å nedsette et utvalg som ser på loven 

under ett. Stortingets vedtak basert på forslaget ble 

mer moderat etter komitébehandlingen.

Eiendom Norge har gjennom flere år jobbet med 

endringer i garantibestemmelser etter bustadopp-

føringsloven § 12 og høsten 2015 ble det omsider 

fremmet en høring i forbindelse med tidspunkt for 

garantistillelse. Forslaget går ut på at selger kan vente 

med å stille garanti frem til forbehold i avtalen er 

avklart eller og senest ved byggestart. Eiendom Nor-

ge er positive til den foreslåtte endringen og leverer 

høringssvar i 2016.

Mål: Eiendom Norge skal kontinuerlig jobbe for å 

utvikle lov om eiendomsmegling slik at den er mest 

mulig optimal for eiendomsmeglerbransjen og 

forbrukerne.

HVA HAR SKJEDD? 

Eiendom Norge har i samarbeid med advokatfirmaet 

Grette utarbeidet et grundig notat med forslag om 

endring av 28 paragrafer i lov om eiendomsmegling. 

Dette ble overlevert Finansdepartementet i april 2015. 
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I arbeidet har vi gått grundig gjennom både lov og 

forskrift med fagutvalget, og endringsforslagene har 

også vært på høring hos våre medlemmer og samar-

beidspartnere. 

Vi har fremmet lovendringer for å trygge transaksjo-

ner, forenkle, fornye og rydde opp i budkravene.

I et brev fra Finanstilsynet til Finansdepartementet 

9. november 2015 tilråder tilsynet at det «nedsettes 

et eget lovrevisjonsutvalg som vil kunne vurdere alle 

sider ved eiendomsmeglingsregelverket.»

Bakgrunnen var at departementet i høst ba tilsynet 

vurdere reglene for dokumentasjon av budgivning og 

kravet til oppbevaringstid i eiendomsmeglingsfor-

skriften, samt forslag til endringer av eiendomsmeg-

lingsregelverket fra Eiendom Norge og Norges Eien-

domsmeglerforbund.

Mål: Eiendom Norge vil arbeide for at det blir en 

lovregulering om bruk av teknisk tilstandsanalyse, 

der det stilles lovkrav til kompetanse og profesjons-

ansvar til de som produserer rapportene. 

HVA HAR SKJEDD?

Eiendom Norge har i to ulike møter med Justis- og be-

redskapsdepartementet diskutert regulering av kom-

petanse og profesjonsansvaret for utøvere av tekniske 

tilstandsrapporter.

Ved siden av anmodningsvedtaket i Stortinget om 

tryggere bolighandel, la regjeringen den 15. juni 2015 

frem rapporten «Strategi for boligmarkedet». Her ble 

det i flere punkter nevnt videre arbeid med regulering 

tilstandsrapporter:

Regjeringen skriver: 

«24 Regjeringen vil vurdere ansvaret for feil i tilstands-

rapporter. 25 Regjeringen vil vurdere en godkjennings-

ordning for takstmenn. 26 Regjeringen vil følge utvik-

lingen i bruken av tilstandsrapporter før det vurderes 

å følge opp forslagene i NOU 2009: 6 (takstlovutvalgets 

rapport, red). 27 Regjeringen vil be Finanstilsynet vur-

dere nærmere hvorvidt det bør foreslås regler i eien-

domsmeglingsloven/-forskriften om rådgivning knyttet 

til bruken av tilstandsrapporter.»

Eiendom Norge forventer Justis- og bedredskapsde-

partementet vil arbeide videre med saken i 2016.

Mål: Eiendom Norge vil bidra til å få bedre og mer 

pålitelig informasjon fra kommunene ihht. lov om 

eiendomsmegling § 6-7.

HVA HAR SKJEDD?

Eiendom Norge har i møte med Kommunal- og mo-

derniseringsdepartementet i desember 2015 påpekt 

at det er stor differanse mellom leveransen fra de 

ulike kommunene. I tillegg til å påpeke lite ensartet 

informasjon påpekte også Eiendom Norge til tider 

manglende informasjon og at kommunene fraskriver 

seg ansvar når de utgir informasjon om eiendommer 

som skal selges. 

Eiendom Norge vil fortsette arbeidet med denne saken 

i 2016, spesielt i lys av tidsfristen for kommunerefor-

men.

Mål: Eiendom Norge vil gjennom engasjerte bran-

sjeutvalg, bidra til en god politisk og faglig utvikling 

av bransjen, samt sikre positiv erfaringsutveksling 

på tvers av foretakene til det beste for bransjen og 

forbrukerne. 

HVA HAR SKJEDD?

Eiendom Norges fagutvalget er aktive både i saker 

som angår bransjen internt, men også i høringspro-

sesser og dialog med Forbrukerombud, Forbrukerråd 

med flere.

I 2015 nedsatte også Eiendom Norge et utleieutvalg. 

Dette er et utvalg som sammen skal jobbe for ramme-

betingelsene for utleiemeglere og deres felles utfor-

dringer og behov.

Mål: Eiendom Norge vil arbeide for at reguleringene 

i rundskriv er optimale overfor forbrukere, megler 

og for kreditorer.

HVA HAR SKJEDD?

Eiendom Norge jobber kontinuerlig overfor Finanstil-

synet og har hatt flere møter hvor gode ideer er blitt 

utvekslet.
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Eiendomsmeglingsstudiet

4226 søkte eiendomsmeglingsstudier med opptak høsten 2015.

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), Universitetet i Nordland (Bodø), Høg-

skulen i Sogn og Fjordane (Sogndal) og Høyskolen i 

Hedmark (Rena).

SØKERE I 2015

I april 2015 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: 889 (40)

Universitetet i Nordland: 772 (25)

Høgskulen i Sogn og Fjordande: 770 (30)

Høyskolen i Hedmark, avdeling Rena: 763 (30)

Antall studieplasser i parantes: (125)

Totalt: 3194

I tillegg hadde de fire studiestedene til Handelshøy-

skolen BI i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim 1032 

søkere til eiendomsmeglingsstudiet.

Totalt betyr dette at det var 4226 søkere til norske 

eiendomsmeglingsstudier med oppstart i 2015.

Søkertallet til eiendomsmeglingsstudiene i 2015 er 

over doblet sammenlignet med 2014. 

Det er særlig de offentlige studiene som opplever en 

kraftig vekst i antall søkere, mens søkere til BIs eien-

domsmeglingsstudiet synker kraftig med 29 prosent 

fra 2014. 

– Det er gledelig at så mange søker seg til studiet, 

noe som viser at eiendomsmegleryrket er attraktivt. 

Søkertallet er imidlertid enormt sett i lys av at bran-

sjen sysselsetter om lag 5000 mennesker. Det er viktig 

for bransjen å ha en god rekruttering av kommende 

eiendomsmeglere, men det utdannes trolig for mange 

eiendomsmeglere i Norge i dag. Til tross for dette ser 

Eiendom Norge positivt på at høyskolene rundt om i 

Norge har bidratt til konkurranse om studentene, sier 

administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian 

Vammervold Dreyer.

SKOLEBESØK

Det er viktig for Eiendom Norge å ha nær dialog med 

utdanningsinstitusjonene. Eiendom Norge har derfor 

jevnlig kontakt med alle studiestedene. 

I 2015 besøkte Eiendom Norge flere av studiestedene 

og presenterte vår virksomhet, henholdsvis his Høy-

skolen i Telemark, Høyskolen i Sogn og Fjordane, samt 

Handelshøyskolen BI i Oslo og Bergen.
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Bransjens omdømme

Eiendomsmeglingsbransjens omdømmeløft ble i 2015 nok en gang bekreftet 
av undersøkelsen Norsk Kundebarometer, samt Eiendom Norges egen  
omdømmeundersøkelse.

Eiendom Norge har siden 2008 utarbeidet en KTI-un-

dersøkelsen i samarbeid med Finn Eiendom og Opi-

nion. I 2015 deltok 869 boligselgere gjennom Finn 

Eiendom i undersøkelsen, i tidsrommet 11. februar 

– 10.april.

De siste årene har undersøkelsene vist en signifikant 

bedring i kundenes opplevelse av eiendomsmeglings-

tjenestene. Dette samsvarer godt med undersøkelsene 

i Norsk Kundebarometer, som viser et løft for eien-

domsmeglingsbransjen som nå er så høyt som 13. 

plass av alle målte næringer. Årets undersøkelse viser 

en mindre nedgang fra 2014. Likevel viser undersøkel-

sen at eiendomsmeglingsbransjen har stabilisert seg 

på et høyt nivå sammenlignet med tidligere.

– Boligselgerne er samlet sett ganske fornøyde med 

valget av eiendomsmegler ved siste boligsalg. Over-

ordnet tilfredshet er stabilt sammenlignet med 2014, 

skriver Opinion i undersøkelsen som en av konklusjo-

nene.

I tillegg har Opinion pekt på at forbedringer knyttet til 

prosessen etter visning vil gi ytterligere løft i kundens 

tilfredshet.

– Selv om undersøkelsen viser at mange er godt for-

nøyd med megler i forbindelse med boligsalget, viser 

også funnene at vi fremdeles har forbedringspotensial 

på flere områder. Eiendomsmeglingsbransjen lever av 

fornøyde kunder, og jeg er sikker på at foretakene vil 

bruke undersøkelsen for å løfte kvaliteten på tjeneste-

ne ytterligere, sier administrerende direktør Christian 

Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Gjennom flere år har meglerbransjen oppnådd sta-

dig bedre resultater i forskningsprosjektet Norsk 

Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI. Av de 38 

bransjene som er målt i 2015 ligger eiendomsmeg-

lingsbransjen på 13. plass. Da resultatene i Norsk 

Kundebarometer for 2013 ble presentert i april 2014 

ble eiendomsmeglingsbransjen trukket frem som 

«vinneren» når det gjelder best utvikling. Årets resul-

tater bekrefter at meglerbransjen har stabilisert seg 

på et ganske høyt nivå med en score på 74,2 poeng. 

Norsk Kundebarometer er et forskningsprosjekt ved 

Handelshøyskolen BI som gjennom tjue år har målt 

tilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere. Mer 

enn 9200 forbrukere har sagt sin mening i årets under-

søkelse, og fortalt hvor fornøyde der er med bedrifter 

de kjøper varer og tjenester hos.

– Eiendomsmeglingsbransjen har de siste 10 årene 

jobbet målrettet for å løfte kvaliteten på sine tjenester. 

Det beste beviset på at man har lykkes er fornøyde 

kunder, sier administrerende direktør i Eiendom Norge 

Christian Vammervold Dreyer.

Av de bedriftene som er målt i meglerbransjen er det 

Aktiv Eiendomsmegling som scorer høyest. Dette er 

femte året på rad at Aktiv får bransjens toppscore, og 

årets resultat er det høyeste blant eiendomsmegler-

kjeder siden starten av undersøkelsen i 2002.

Selv om nivået på tilfredshet er ganske bra sammen-

lignet med de fleste andre bransjer, er lojaliteten hos 

kundene lav i eiendomsmeglingsbransjen. Med en 

lojalitetsscore på 66,2 så har eiendomsmeglingsbran-

sjen fremdeles et forbedringspotensial.

– Meglerbransjen har langt på vei lykkes med å skape 

fornøyde kunder, selv om vi helt sikkert også her kan 

øke bransjens score. Det bør likevel rettes et fokus på 

å øke lojaliteten, gode kundeambassadører er viktig 

hvis man skal lykkes i næringslivet, sier Dreyer.

Norsk Kundebarometer. Et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI. www.kundebarometer.com
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Konferansen samlet i år cirka 110 foretaksledere, gjester og ansatte hos Finn.no. 

Eiendom Norge-konferansen

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

Leif J. Laugen, Styreleder i Eiendom Norge

Christian V. Dreyer, Adm. Dir i Eiendom Norge

Sondre Gravir, Adm. Dir i Finn.no

POLITIKK OG RAMMEBETINGELSER

UTFORDRINGER FOR EIENDOMSMEGLINGSBRANSJEN

Christian V. Dreyer, Adm. Dir i Eiendom Norge

BOLIGPOLITIKK OG SAMFERDSEL

NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

HVOR GÅR OLJEPRISEN?

Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets.

SKATTESYSTEMET OG BOLIGMARKEDET

INNLEDNINGER VED:

Ole Gjems-Onstad, professor i skatterett ved Handelshøysko-

len BI, Universitetet i Oslo og Universitetet i Stavanger

Hans Olav Syversen (Krf),  

leder av Finanskomiteen på Stortinget.

Marianne Marthinsen (Ap),  

første nestleder av Finanskomiteen på Stortinget.

Jon Gunnar Pedersen (H),  

statssekretær i Finansdepartementet.

PANELDEBATT MED:

Ole Gjems-Onstad, Hans Olav Syversen, Marianne Marthinsen 

og Jon Gunnar Pedersen.

Ordstyrer: Aslak Bonde, journalist og frittstående politisk 

analytiker.

LUNSJ

NYE TIDER, NYE UTFORDRINGER. HVORDAN BLIR  

FREMTIDENS MARKED?

THE NEXT DISRUPTION: WHERE DIGITAL WILL LEAD US?

James McQuivey, Ph.D., Vice President, Principal Analyst s, 

Forester Research and author of the book Digital Disruption.

INNOVASJON, NYSKAPNING OG DIGITALISERING

Mona Skaret, Innovasjon Norge.

PRESENTASJON AV RESULTATER «FREMTIDS SCENARIO» 

EIENDOMSMEGLING 2020

Benedicte Kjøde, Strategisk rådgiver, Carat AS.

Passord trådløst nettverk: Lysebu54

Eiendom Norge- 
konferansen 
12. februar 2015

EIENDOM NORGE
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Et forsvar for fri eiendomsrett

- En liberalisering av konsesjonsloven for landbrukseiendom vil komme før 
eller siden, sa landbruk- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) på Eiendom 
Norges frokostmøte om boplikt.

Mandag 9. februar inviterte Eiendom Norge til frokost-

møte om boplikt i forbindelse med slippet av fritidsbo-

ligprisstatistikken for fjellhytter 2015.

I panelet var landbruk- og matminister Sylvi Listhaug 

(Frp), partileder og stortingsrepresentant Trygve Mag-

nus Slagsvold Vedum (Sp) og stortingsrepresentant 

Odd Omland (Ap).

GIR EIENDOMSRETTEN TILBAKE

Listhaug åpnet debatten med å presentere sitt forslag 

om opphevelse av konsesjonsloven.

– Forslaget vil gi eiendomsretten tilbake til bøndene, 

og igjen gi dem råderetten over egen eiendom.

– Hvorfor skal byråkrater overprøve et salg av en eien-

dom, spurte Listhaug retorisk.

Listhaug viste til at mange gårder står og forfaller, og 

at en liberalisering vil gjøre det lettere for ungdom å 

kjøpe landbrukseiendommer, samt fremme investerin-

ger i landbruket.

ETTERLYSTE KUNNSKAP

Slagsvold Vedum langet ut mot Listhaugs argumenter 

og etterlyste poltikk basert på kunnskap, også fra Ei-

endom Norge side, når det gjaldt påstander om penger 

«under bordet» ved salg av landbrukseiendommer.

Administrerende direktør Christian Vammervold 

Dreyer viste til bruk av såkalte løseøreavtaler ved kjøp 
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og salg landbrukseiendommer – avtaler som Slagsvold 

Vedum vedkjente seg kunnskap om.

– Konsesjonsloven handler om å verne om det viktig-

ste vi har, nemlig naturressursene våre, understreket 

Slagsvold Vedum videre i sitt forsvar av dagens lovverk.

SPREDT BOSETNING

Odd Omland fra Arbeiderpartiet viste til at konsesjons-

loven og bopliktens hensikt er å opprettholde spredt 

bosetning.  Han viste også til at kommunene i sine 

høringssvar til lovforslaget i stor grad går inn for å 

beholde dagens lovverk.

– I Kvinesdal, hvor jeg har vært ordfører, har den 

kommunale boplikten, som også omfatter konsesjons-

loven, aldri vært kontroversielt . Snarere har det vært 

enighet om at boplikten er positiv, sa Omland.

TIL STORTINGET

Høringsfristen for Listhaugs lovforslag gikk ut 15. 

januar 2015, og departementet sendte saken til Stor-

tinget på forsommeren for behandling.

Slagsvold Vedum og Omland avsluttet med å si at de vil 

gi Listhaug sterk motstand i Stortinget.

Listhaug på sin side understreket:

– En liberalisering av konsesjonsloven for landbruksei-

endom vil komme før eller siden.

Saken ble behandlet i Stortinget 16. februar 2016, og 

besluttet sendt tilbake til regjeringen.
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Offensiv boligpolitikk i Oslo

- Det nye byrådet vil føre en offensiv boligpolitikk, sa byrådssekretær Anders 
Røberg-Larsen (Ap) på Eiendom Norges frokostmøte om boligbygging i  
hovedstaden.

Fredag 13. november inviterte Eiendom Norge til 

frokostmøte om boligbygging i Oslo i forbindelse med 

tiltredelsen av den nye rødgrønne byrådet i Oslo.

I panelet satt Eiendom Norges administrerende direk-

tør Christan Vammervold Dreyer, Obos konsernsjef 

Daniel Kjørberg Siraj, opposisjonsleder, leder av sam-

ferdsels- og miljøkomiteen og tidligere finansbyråd 

Eirik Lae Solberg (H) og byrådssekretær for byutvikling 

Anders Rødberg-Larsen (Ap), som møtte i stedet for 

byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) som dess-

verre var blitt syk.

OFFENSIV TOMTEPOLITIKK

– Det nye byrådet vil føre en offensiv tomtepolitikk, sa 

Anders Røberg-Larsen (Ap) og viste til at det forrige 

byrådet hadde regulert alt for få byggeklare tomter i 

Oslo.

Røberg-Larsen understreket at det må gjøres noe for å 

få opp tempo i boligbyggingen, og at dagens tomtere-

serve ikke er stor nok.

– Vi vil sørge for et større volum av pågående regule-

ringsprosesser på flere utviklingsområder enn i dag, 

sa han.

– Byutviklingen i Oslo har foregått på for få steder, og 

utviklere påpeker at de kun klarer å selge noen hundre 

boliger i hvert område årlig. Oslo kommune har en 

stor jobb å gjøre ved å spre utviklingen over hele byen, 

sa Røberg Larsen.

SÅDDE TVIL OM GJENNOMFØRINGEN

Opposisjonsleder Eirik Las Solberg (H) utfordret realis-

men i byrådets plattform og ambisjoner for en offensiv 

tomtepolitikk.

– Hvis dere ønsker å spre byutviklingen, hvorfor vil 

dere eksempelvis stanse utviklingen av Ravnkollen, 

spurte Lae Solberg.

Fo
to

: F
re

dr
ik

 B
je

rk
ne

s



8 2 8 3

Lae Solberg mente historikken sist periode taler imot 

det nye byrådet. Da disse partiene satt i opposisjon 

stemte de ned en rekke prosjekter som ville gi flere 

boliger, sa Lae Solberg.

– Det alvorligste med dette byrådet er imidlertid at det 

sås tvil om forslåtte bevilgninger til samferdselspro-

sjekter i Oslo i statsbudsjettet 2016. Skal Oslo lykkes 

med høyere boligbygging er byen helt avhengig av at 

bevilgningene og planene i dagens Oslo-pakke 3 opp-

rettholdes, deriblant E18 vestover, sa Lae Solberg.

PROBLEMATISK KOMMUNEPLAN

– Skal vi få bygge flere boliger i Oslo, må den nye 

kommuneplanen revideres og politikerne slutte å ta 

ned antall enheter i prosjekter på sviktende grunnlag, 

sa Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj.

Siraj viste til Obos sin utvikling av Oppsal senter  hvor 

tidligere byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) 

tok ned prosjektet med to etasjer fordi han mente 

gesimshøyden var for høy.

– Slike smaksdommer fra politikerne får økonomiske 

konsekvenser for utbyggerne og utnyttelsen blir lavere 

enn nødvendig, sa Siraj.

Siraj viste til det problematiske med den nye kommu-

neplanen, hvor ambisjonen er høyere utnyttelse av 

arealene. Samtidig legges det opp til lavere tetthet enn 

i mange andre gode byutviklingsområder som Kvær-

nerbyen og Pilestredet Park.

– Dette i kombinasjon med at det nå kreves at tomte-

eiere skal gå sammen med naboer om områdeplan, er 

svært problematisk og vil ikke bidra til flere boliger i 

byen, sa Siraj.

DYNAMISK BOLIGBEHOV

Eiendom Norge-sjef Christian Vammervold Dreyer 

påpekte i sitt innlegg svakhetene ved å operere med et 

måltall på antall boliger som angivelig mangler i Oslo.

– Byrådet skriver i sin plattform at Oslo mangler 20 

000 boliger. Slike tall er basert på befolkningsfrem-

skrivninger, og er det noe historien viser så er det at 

slike prognoser kan endre seg raskt. Særlig når vi 

vet at befolkningsveksten i Oslo er drevet av arbeids-

innvandring, som kan snu ved dårligere tider, er det 

vesentlig at politikerne og markedet tar inn over seg at 

boligbehovet er dynamisk, sa Dreyer.

Han viste videre til behovet for enklere regler for 

boligbyggerne.

– Oslo kommune har i dag 201 ulike normer, veiled-

ninger og planer som kommer i tillegg til Plan- og 

bygningsloven. Fra plattformen leser vi om store 

ambisjoner for grønn tak, byøkologi, urban landbruk 

og arkitekturpolitikk. Dette vil nødvendigvis innebære 

flere slike normer, og i andre omgang økte kostnader 

for utbyggerne.

– Vi trenger tiltak som bidrar til å forenkle og å få ned 

byggekostnadene, ikke øke dem, sa Dreyer.
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Fagforum

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

Forsikringsselskapene Protector, Help Forsikring og Norwegian Broker er medarrangører til forumet. De deltar i praktisk 

og faglig utforming av arrangementene i samarbeid med Eiendom Norges fagsjef, Hanne Nordskog-Inger.

PROGRAM FAGFORUM 12.MARS:

KL. 10.00 VELKOMMEN

Kort innledning fra Eiendom Norge og 

Norwegian Broker.

KL. 10.05 NYTT FRA FINANSTILSYNET 

Ved Anne Kari Tuv og Arne Solberg. Finanstilsynet vil 

orientere om siste nytt, samt at det vil bli åpnet for 

spørsmål og tilbakemeldinger fra deltagerne.

KL. 12.00 LUNSJ

KL. 13.00 MEGLERS RÅDGIVNINGSROLLE 

Ved professor Tore Bråthen, lagdommer og formann 

i reklamasjonsnemda for eiendomsmeglingstjenester 

Per Racin Fosmark og advokat MNA Eiendomsmegler 

Krogsveen Marita Weierud Kvaale. Det vil bli særskilt 

fokus på meglers rådgivningsrolle i forbindelse med 

tilstandsrapport og formidling av eierskifteforsikring.

KL.15.30 EIENDOM NORGE 2015 

Ved fagsjef Hanne Nordskog-Inger og  

kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard.

PROGRAM FAGFORUM 27. AUGUST:

KL. 10.00 ER DET BEHOV FOR REVIDERING AV AV-

HENDINGSLOVEN? 

Ved Tommy Ravndal - Protector Forsikring.

KL 10.30 HVITVASKING OG TERRORFINANSIERING 

Ved Sven Arild Damslora- Økokrim.

KL. 12.00 LUNSJ.

KL. 13.00 TOMTEFESTE OG BOPLIKT/KONSESJON. 

HVA SKJER? 

Ved advokat Ola Nygard.

PROGRAM FAGFORUM 5. NOVEMBER:

KL. 10.00 VELKOMMEN 

Ved Help og Eiendom Norge.

KL. 10.15 MARKEDSFØRING AV BOLIG 

Ved Tonje Hovde Skjelbostad og Nora Elise Wenneberg 

fra Forbrukerombudet

KL. 11.00 INFORMASJONSANSVARET – TAKSTMANN 

OG MEGLERS ANSVAR FOR KORREKT INFORMASJON 

Ved Tore Strandbakken/ Silje Nesteng Andresen fra 

Help Forsikring.

KL. 12.00 LUNSJ

KL. 13.00 NY BOLIGSALGSRAPPORT, RISIKOAVDEK-

KING OG VIDEREFORMIDLING

Ved Vidar Aarnes fra Nito takst.
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Fagutvalget

FAGUTVALGET I EIENDOM NORGE HAR  

I 2015 BESTÅTT 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/

CATHRINE WÆRAAS TEMMERUD

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  
fagpersonene i bransjen.

SAKER FAGUTVALGET HAR JOBBET MED I 2015

Det har vært seks møter i fagutvalget i løpet av året.

Det store arbeidet med lovendringsforslag til lov og forskrift om eiendomsmegling ble levert til Finansdepartementet 

29. april har vært sentral i fagutvalget arbeid også i 2015.

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

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

 

FAGUTVALGET HAR ARBEIDET MED RELEVANTE SAKER SOM BLANT ANNET:

Tekniske tilstandsrapporter/Boligsalgsrapporter

Salg etter bustadoppføringsloven – Samarbeid med Forbrukerombudet

Lokkepriser

Kupping av budrunder – utfordring med regelverket knyttet til formidling av bud

Markedsføring av bolig og fritidsbolig

Hvitvasking

Aktuelle høringer 

Advokatlovutvalget

Oppheving av konsesjonsloven og boplikt

Bustadoppføringslova

Difi-rapport forbrukerapparatet

Plan- og bygningsloven

Tinglysingsforskriften
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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.

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.

Medhjelper oppgjør kan utføre selvstendige oppgjør 

under ansvarlig megler/fagansvarligs tilsyn.

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 for medhjelper salg skal gjennom-

føres under oppsyn av to personer som er registrert 

hos Finanstilsynet enten som fagansvarlig i et eien-

domsmeglingsforetak, eller advokat som oppfyller 

vilkår for eiendomsmegling. Kandidaten må selv stille/

finne de kvalifiserte fagansvarlige. De fagansvarlige 

kan ikke arbeide i samme foretak. Det gjennomføres 

skriftlig eksamen og eksamenstiden er en og en halv 

time for medhjelper salg.

Eksamen for medhjelper oppgjør gjennomføres en-

ten hos Folkeuniversitetet eller hos Eiendom Norge. 

Eksamen er skriftlig, eksamenstiden er fire timer for 

medhjelper oppgjør og kan avlegges hver siste onsdag 

i måneden. Kandidaten vil motta en e-post i god tid før 

eksamen med dato, tidspunkt og møtested/adresse for 

eksamen.

KANDIDATER I 2015 

Det var 79 påmeldinger til medhjelpereksamen salg i 

2015. 72 kandidater gjennomførte eksamen, hvor av 66 

kandidater besto. Det var 12 påmeldinger til medhjel-

pereksamen oppgjør i 2015. 8 kandidater gjennomførte 

eksamen, hvor av 6 kandidater besto.
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Eiendomsmeglerskolen

Det er nå ett år siden Eiendom Norge i samarbeid med 

The Learning Group etablerte Eiendomsmeglerskolen 

– en digital etterutdanningsportal for eiendomsmeg-

lingsbransjen.

Eiendom Norges fagsjef Hanne Nordskog-Inger er 

faglig ansvarlig for kursene.

– Ved utgangen av 2015 vil Eiendomsmeglerskolen 

totalt tilby tolv etterutdanningspoeng, fordelt på 

seks ulike kurs. Spenvidden i temaene er stort fra 

boligsalgsrapport, seksjonering og hvitvasking, sier 

Nordskog-Inger

– Eiendomsmeglerskolen nedsetter i begynnelsen av 

2016 en kursgruppe med representanter fra de tilknyt-

tet selskapene for planlegging av videre produksjon av 

kurs i 2016 og 2017, forteller hun.

STADIG FLERE KURS OG BRUKERE

– Vi tilbyr stadig flere digitale kurs, mens flere og flere 

meglere tar etterutdanning på Eiendomsmeglerskolen. 

Vi har nå over tusen brukere av tjenesten, sier daglig 

leder i Eiendomsmeglerskolen Eirik Hevrøy.

– Vi får veldige gode tilbake fra brukerne. Særlig setter 

brukerne pris at bruk at portalen til etterutdanning 

frigir tid til andre gjøremål i en travel meglerhverdag.

– Omlag en tredjedel av alle meglere ansatt i bransjen 

bruker nå tjenesten, forteller Hevrøy.

- Ved utgangen av 2015 tilbyr Eiendomsmeglerskolen totalt tolv  
etterutdanningspoeng, sier Eiendom Norges fagsjef Hanne Nordskog-Inger.

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

EIENDOMSMEGLERSKOLEN BESTÅR AV 

TO HOVEDDELER:

1. Videobaserte kurs med egne spørsmål og svar. 

Alle kursene består av korte filmer på omlag 5 

minutter.

På den måten kan brukerne ta deler av kurset 

mellom andre arbeidsoppgaver eller på fritiden. 

Før du kan gå videre i kurset må brukerne besva-

re spørsmål underveis, og vår teknologiske platt-

form holder oversikten slik at alle deler av kurset 

blir gjennomført.

2. Min side med eget kompetansearkiv. Her får 

brukerne til enhver tid fullstendig oversikt over 

kurspoeng, utdanning og etterutdanning, samt et 
rettighetsregister.
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Eksterne foredrag

9. JANUAR – Foredrag Eie  

Eiendomsmegling. CVD

29. JANUAR – Foredrag på  

Høyskolen i Bø. CVD

5. MARS – Foredrag på leder-

konferanse i Eiendomsmegler 1 

Alliansen. CVD

24. MARS – Foredrag på  

Høyskolen på Rena. CVD

25. MARS – Foredrag på leder-

møte i Estate Meglerne. CVD

16. APRIL - Foredrag på konfe-

ranse i regi av Mycoteam. CVD

23. OG 24. APRIL – Moderator og 

foredrag på Boligdagene 2015 i 

regi av Estate Media. CVD

21. MAI – Foredrag på foretaks-

samling i regi av Help Forsik-

ring. CVD

28. MAI – Foredrag på Boligkon-

feranse i regi av Meglerhuset 

Nylander og Danske Bank. CVD

9. JUNI – Foredrag på konfe-

ranse i regi av Fana Sparebank 

Eiendomsmegling og Fana 

Sparebank. CVD

11. JUNI – Foredrag for Notar 

Eiendomsmegling. CVD

9. SEPTEMBER – Foredrag på 

konferanse i regi av Eiendoms-

verdi. CVD

13. SEPTEMBER –  Foredrag for 

EM1 Nord-Norge. HNI

15. SEPTEMBER – Foredrag for 

Forbrukerombudet. CVD

18. SEPTEMBER – Foredrag på 

konferanse i regi av Copenhagen 

Business School. CVD

22. SEPTEMBER – Foredrag 

Ungdomskonferansen til  

Huseiernes Landsforbund. CVD

24. SEPTEMBER – Foredrag  

for Danske Bank. CVD

13. OKTOBER – Foredrag  

for Amedia. CVD

16. OG 17. OKTOBER – Foredrag 

for Eiendomsmegler 1 – SR. CVD

22. OKTOBER – Foredrag  

på konferanse i regi av Ung  

i Næringseiendom. CVD

23. OKTOBER – Foredrag  

Eiendomsmeglerdagen BI Oslo. 

CVD

3. NOVEMBER – Foredrag  

Høyskolen i Bø. HNI.

9. NOVEMBER – Foredrag  

Høyskolen i Sogndal. HNI.

14. NOVEMBER - Foredrag NITO 

Takst sin årskonferanse. CVD

23. NOVEMBER – Foredrag 

Sørmegleren og Sparebanken 

SØR. CVD

7. DESEMBER – Foredrag på 

konferansen Byens Ejendom. 

CVD

16. DESEMBER – Foredrag 

under meglersamling i regi av 

Drammens Tidende. CVD

Eiendom Norge holdt følgende eksterne foredrag i 2015.
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Høringer til offentlige  
myndigheter

15. JANUAR:

Høringssvar til Landbruk- og matdepartementet – 

forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten.

2. MARS: 

Høringssvar til Barne- likestilling- og inkluderings-

departementet – spesiallovning for klageorganer  

for forbrukersaker. Felles høringssvar med  

Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge,  

Eiendomsadvokatene og Forbrukerrådet.

7. APRIL: 

Høringsuttalelse til Finansdepartementet NOU 

2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi 

(Scheel-utvalget). 

 

4. MAI: 

Høringssvar til Finansdepartementet – forslag om 

forskriftsfesting av krav til utlån med pant i bolig.

6. MAI:  

Høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepar-

tementet om endringer av Plan- og bygningsloven – 

Sentral godkjenning av foretak. 

 

12. JUNI:  

Høringssvar til Finansdepartementet om forslag  

om endringer av eiendomsmeglingsforskriften om 

praktisk erfaring ved salgsoppdrag. 

12. JUNI: 

Høringsuttalelse til Barne- likestilling- og i 

nkluderingsdepartementet om Difi rapport 2015:4– 

Gjennomgang av det statlige forbrukerapparat. 

24. JUNI: 

Høringssvar til Kommunal- og moderniserings- 

departementet om endring av tinglysningforskriften.

15. OKTOBER: 

Høringsnotat til Stortingets finanskomité om  

statsbudsjettet 2016.

15. DESEMBER: 

Høringsnotat til Stortingets finanskomité om stor-

tingstingsmeldingen Bedre skatt. En skattereform  

for omstilling og vekst.

Eiendom Norge har levert høringssvar til følgende høringer i 2015:
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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. 
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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 gjen-

stand 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 stem-

melikhet i styret har møtets leder dobbeltstemme. 

På styremøtene 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 utgjø-

re 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 general-

forsamling 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 dokumen-

tere 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 ei-

endomsmarkedet, uten etter forutgående skriftlig 

samtykke fra foretaket. For eiendomsmeglere og 

advokater forutsettes dessuten skriftlig samtykke fra 

Finanstilsynet. 
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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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Politisk handlingsplan

Siste revidering skjedde 29. april 2015
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Eiendom Norge sin  
politiske handlingsplan

Siste revidering skjedde 29. april 2015

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

Handlingsplanen beskriver de viktigste politiske 

sakene foreningen skal jobbe med.

Notatet 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 eien-

domsmeglere 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 

perioden. Sakene er ikke rangert. 

I løpet av de siste ti årene har bransjen blitt pålagt 

omfattende reguleringer. Dette har ført til økte  

administrative oppgaver og høyere driftskostnader  

for eiendomsmeglingsforetak. I tillegg har kompetan-

sekrav til å være ansvarlig megler resultert i lavere 

rekrutteringsmuligheter til bransjen, noe som også 

har bidratt til økte kostnader. Til tross for dette har 

mange av reguleringene hatt positive effekter både 

for bransjen og kundene, men et regelverk er sjelden 

perfekt.

Eiendomsmeglingsbransjen har tidligere slitt med et 

dårlig omdømme. Lov om eiendomsmegling fra 2008 

krever at alle som jobber som ansvarlig megler skal 

ha minimum bachelorutdannelse i eiendomsmegling. 

Etter loven trådte i kraft har bransjens omdømme vist 

store forbedring både på selger og kjøpersiden.

Eiendom Norge jobber for å forbedre bransjens  

integritet og omdømme.

116 DEN NORSKE BOLIGMODELLEN 

117 SUNDVOLDEN-PLATTFORMEN OG SAMARBEIDSAVTALEN 

118 EIENDOM NORGE SINE BOLIGPOLITISKE SAKER 

118 SAMORDNING AV BOLIGPOLITIKKEN 

119 STABIL BOLIGBYGGING OG HELHETLIG SAMFERDSELSPOLITIKK
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DEN NORSKE BOLIGMODELLEN 

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

Siden 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, og 8 av 10 nordmenn eier sin egen bolig til enhver tid. 

Dette er 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 hjem-

meinnredning. 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 spe-

sielt 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 Sol-

berg (H) en mindretallsregjering med Frp. Regjeringens styringsgrunnlag er Sundvolden-plattformen og Samarbeidsav-

talen med V og Krf i Stortinget. 

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

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

ning 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 i 2014, har vi langt på vei fått en egen boligminister. Boligpolitikken er likevel fordelt mellom Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Justisde-

partementet. 

Det er hensiktsmessig at ansvaret for flere lovområder overføres til boligdepartementet Kommunal- og Modernise-

ringsdepartementet, det gjelder spesielt Bustadoppføringslova, Tinglysingsloven, Sameieloven, Avhendingsloven. Det 

vil gi en optimal samordning av lovverket for bolig- og eiendomssektoren, og vil sikre at det bygges opp 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.

• 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

SAMORDNING AV BOLIGPOLITIKKEN

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

Mål: Eiendom Norge ønsker en samordning av boligrelaterte lover og at sentrale lover 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 høyst sannsynlig være sterk i årene som kommer. I følge midde-

lanslaget for befolkningsutvikling fra SSB vil befolkningen vokse fra cirka 5 millioner innbyggere i dag til opptil 7 millio-

ner i 2040. Det betyr at det må bygges mange boliger i årene som kommer om den norske boligmodellen skal opprett-

holdes. Det er myndighetenes oppgave å legge til rette for stabil boligbyggingen i takt med befolkningsutviklingen. 

Antall studentboliger som bygges må økes i de store byene, fordi 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, da 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.  

Dessuten bør boligbygging prioriteres ved interessekonflikter, spesielt rundt kollektivknutepunkter.

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.   

SKATTEREFORM OG FJERNING AV DOKUMENTAVGIFTEN

Mål: Eiendom Norge mener endringer i beskatningen av eiendom må være velbegrunnet, og ikke underminere den 

norske boligmodellen.

Det ligger an til større endringer av det norske skattesystemet de nærmeste årene.

I desember 2014 leverte Scheel-utvalget sine forslag en skattereform i lys av endringer av selskapsbeskatningen inter-

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

EGENKAPITALKRAV VED BOLIGLÅN 

Mål: Eiendom Norge mener dagens egenkapitalkrav ved boligkjøp fungerer godt, og ønsker ikke 

et strengere krav til egenkapital. 

Scheel-utvalget foreslår å likestille ligningsverdifastsettelsen av bolig, sekundærbolig og næringseiendom med øvrige 

aktiva klasser til 80% av markedsverdien, mens gjeld kan fratrekkes 80% av pålydende. Samtidig øker de bunnfradra-

get, men viderefører formueskatten. I tillegg foreslår de å trappe ned og fjerne dokumentavgiften som utløses ved kjøp 

av fast eiendom, samt fjerne skattefordelen ved utleie av andel av egen bolig.

Eiendom Norge er ikke motstander av justeringer av beskatningen av eiendom. Men vi er kritiske til en brå omlegging 

av dagens skatteregime med lav ligningsverdifastsettelse av primærboligen og fradragsrett for gjeldsrenter. Endringer 

bør fases inn, da raske omlegginger vil kunne gi store utslag i boligmarkedet. Nordmenn har blitt oppfordret til å eie 

egen bolig i generasjoner, og har i så måte tilpasset seg ved å spare i bolig. Eiendom Norge mener det også i fremtiden 

vil være gunstig at primærboligen skjermes for beskatning.

Eiendom Norge er kritisk til å fjerne fordelen ved å leie ut andel av egen bolig, da dette trolig vil ha betydning for an-

delen utleieboliger i Norge. I stedet for mener vi det er behov for å legge til rette for flere profesjonelle aktører i utleie-

markedet. Dette kan gjøres ved harmonisere reglene for saldoavskrivninger for utleieboliger med næringseiendom. 

Langsiktig og store aktører innen boligutleie vil profesjonalisere utleiemarkedet og bidra til et mer velfungerende 

utleiemarked i Norge.

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 midlerti-

dig ordning. Det har den vist seg å ikke 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 brakte avgiften inn 

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

Eiendom Norge støtter mange av begrunnelsene fra Scheel-utvalget og mener spesielt at det er på høy tid at dokumen-

tavgiften avskaffes.

Hvert år bruker nordmenn over 60 milliarder kroner til vedlikehold og oppgradering av boligmassen. En skattefradrags-

ordning for ENØK-tiltak vil vri en større andel av disse investeringene mot å gjøre norske boliger mer energieffektive. 

Ordningen kan innrettes slik at skatteyterne får fradrag på skatten for en gitt andel av ENØK-tiltakets arbeids- og 

materialkostnader, eksempelvis et skattefradragsnivå på 27 % og at det settes en maksimal skatterabatt på kr. 100 000 

per husholdning per år. 

Miljøorganisasjonene ZERO, Bellona og Naturvernforbundet har sammen med bransjeorganisasjonene Norsk Tekno-

logi, Byggenæringens Landsforening og NBBL fremmet et felles forslag om en skattefradragsordning for ENØK-tiltak. 

Forslaget ble fremmet med som et såkalt anmodningsvedtak fra de borgerlige partiene før valget i 2013, samt skrevet 

inn som et punkt i samarbeidsavtalen mellom regjeringen og Krf og Venstre.

Eiendom Norge støtter en slik ordning, gitt at det lar seg regne hjem både som et tiltak mot svart arbeid og som et 

effektiv fradrag i skattesystemet.

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

kjøpere, å få lån. Kravet er blitt aktualisert i mars 2015, da et strengere krav til egenkapital er et av forslagene Finanstilsy-

net har anbefalt Finansdepartementet. 

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

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

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

talkravet 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 boli-

glån. 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 samfunnet, 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. 

SKATTEFRADRAG FOR ENØK-TILTAK

Mål: Eiendom Norge støtter etableringen av en skattefradragsordning for ENØK-tiltak boligeiere.
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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 subsidi-

erte staten boligbygging med gunstige lån med lave renter og lang nedbetalingstid, og i tillegg regulerte staten boligpri-

ser 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 boligso-

sial 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 

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

lån til boligbygging, hvor det stilles strengere tekniske krav enn det loven krever. 

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

Norge at regjeringen bør evaluere Husbankens rolle.  Regjeringen bør vurdere å dele opp virksomheten, der Husbanken 

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

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 annen 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.

HUSBANKENS ROLLE

KOMMUNEREFORMEN

Mål: Eiendom Norge mener regjeringen bør evaluere Husbankens sterke posisjon som kredittgiver til 

boligbygging.

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

for eiendomsbransjen blir viktige elementer i endelig reform. Eiendom Norge mener færre kommuner og mer 

hensiktsmessige kommunegrenser bør være et mål.

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 effektive plan- og byggesa-

ker og helhetlig transportplanlegging. 

Det er i dag for stor variasjon i kvalitet og praksis på plan- og byggetjenestene mellom nabokommuner og tidvis me-

ningsløse konflikter om arealbruk og samferdselsprioriteringer. Eiendom Norge mener kommunene i større grad må 

ansvarliggjøres 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.

Plan- og bygningsloven er trolig en av de største kildene til byråkrati i Norge, og forenkling av loven bør være en priori-

tert oppgave for regjeringen. Regelverket må gjøres mer fleksibelt og bidra til bedre, enklere og raskere plan- og byg-

geprosesser. Det må bli lettere for kommunene som forvaltere av lovverket å praktisere det, og loven må revideres med 

henblikk på forenkling, avbyråkratisering og reduksjon av byggekostnader.

En god og effektiv plan- og bygningslov er nødvendig hvis for at Norge i årene som kommer skal klare å bygge nok til å 

dekke boligbehovet.

FORENKLING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVGIVNINGEN 

Mål: Eiendom Norge vil bidra med bransjens kompetanse til forenkling av plan- og bygningsloven. 
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Eiendomsmeglingsforetak er storforbrukere av informasjon fra norske kommuner.  Etter Lov om eiendomsmegling 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 tjenes-

ter 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 ineffektivt, uforutsigbart, kostnadskrevende og innehar betydelig manuell risiko for feil. Det er spesielt uheldig 

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

terende. 

Regjeringen og Direktoratet for byggkvalitet er i god gang med en digital løsning for Plan- og byggesaker, ByggSøk. 

Eiendom Norge vil følge utviklingen av prosjektet nøye.

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-

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. Statens Kartverk vil i 

løpet av 2016 starte implementeringen av elektronisk tinglysning.

I oktober 2014 sendte Landbruk- og matdepartementet ved statsråd Sylvi Listhaug forslag om å oppheve konsesjonslo-

ven ut på høring. 

Forslaget er radikalt da det vil innebære en tilnærmet fullstendig deregulering av markedet for landbrukseiendom, 

samt opphevelse av den kommunale boplikten som i dag praktiseres i 60 kommuner (Kommunale forskrifter om ned-

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

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. 

KONSESJONLOV OG BOPLIKT

Mål: Eiendom Norge mener konsesjonsloven bør oppheves.

EIENDOM NORGE SINE BRANSJEPOLITISKE SAKER

REVIDERING AV GJELDENDE TRANSAKSJONSLOVVERK

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

ve og trygge eiendomstransaksjoner.

Mål: Eiendom Norge mener det er behov for reguleringer av hele eller deler av Avhendingslova og Bustadoppfø-

ringslova, 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.

satt konsesjonsgrense). Det er ikke forslått å erstatte dagens regelverk med ny lovgivningen. 

Dagens konsesjonslov har som mål å kontrollere og regulere omsetning av landbrukseiendom for å kunne effektivt 

utnytte landbruksareal til gagn for samfunnet. Loven regulerer såkalt «erverv» av eiendom, det vil si alle former for 

eiendomsoverdragelser. Og loven fastslår at erverv av eiendom krever godkjennelse av konsesjonsmyndighetene, som i 

dag er kommuner og fylkeskommuner. 

Lovverket svært komplekst og med en rekke unntak, men slik lovverket er utformet og praktiseres i dag omfatter det 

kun eiendommer over en viss størrelse. Bo- og driveplikten er de mest kjente kravene i lovverket, samt offentlig pris-

kontroll ved salg. I 2012 var cirka 171 000 landbrukseiendommer omfattet av konsesjonsloven. Departementets oppfat-

ning er at dagens lovgivning innebærer en inngripen i eiendomsretten, fri prisdannelse og et fritt marked, slik vi kjenner 

fra omsetning av ordinære bolig- og næringseiendommer. Dessuten vil en opphevelse innebære forenkling og avbyrå-

kratisering, samt stimulere til investeringer i landbrukseiendommer. I tillegg vil forslaget frata kommunene mulighet til 

å pålegge boplikt på fritidseiendommer, som i dag finnes i om lag 60 kommuner.

Eiendom Norge støtter forslaget. Det er riktig sett med hvordan samfunnet ellers har utviklet seg. 

Eiendom Norge mener lover som angår kjøp og salg av eiendom (Avhendingslova og Bustadoppføringslova) bør sam-

ordnes og helt eller delvis revideres. 

Dagens avhendingslov har ikke gjennomgått større revideringer siden ikrafttredelsen for over 20 år siden. Det er vektige 

argumenter for at lovverket bør harmoniseres med øvrig lovgivning som blant annet Lov om Eiendomsmegling fra 2008, 
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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. Nytt transaksjonslovverk bør regulere alle typer boligomsetning, uavhengig av 

bruk av eiendomsmegler. Det har de siste årene kommet en rekke reguleringer av regelverket knyttet til boligtransak-

sjoner. 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 vanske-

lig, kanskje til og med 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. Det er stadig større tendens til at forbrukerkjøpere henvender seg direkte til 

selger for å unngå regelverket rundt budgivning som eiendomsmegler er bundet av. Forbrukere lærer opp hverandre og 

det er blitt en forventning i markedet at dette skjer. Partene har ofte ikke kunnskap om lovverket, og bestemmelser som 

tidsfrister på bud, skriftlig budgivning, bransjenorm, kravene til informasjonsinnhenting mv. er ikke gjeldende for en 

privat boligselger. 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 tidsfriste-

ne som megler må forholde seg til. 

Det er også behov for en gjennomgang av flere av bustadoppføringslovas bestemmelser. Lovverket er viktig både for å 

regulere ansvarsforholdet i transaksjonen og for rammebetingelsene ved bygging av nye boliger, Eiendom Norge mener 

blant annet at garantikravene i loven er unødvendig sterkt kostnadsdrivende og konkurransevridende. 

Lov om eiendomsmegling har med enkelte justeringer fungert siden 2008. Reguleringene av profesjonen har stilt ve-

sentlig større krav til eiendomsmeglingsbransjen, noe som har vært svært kostnadsdrivende. Digitalisering vil gi både 

muligheter og utfordringer i fremtiden, noe som vil stille store krav til at eiendomsmeglingsbransjen har en evne til 

omstilling. Dette vil også stille tilsvarende krav til omstilling hos lovgiver, det er myndighetens oppgave å legge til rette 

for en sunn konkurransesituasjon for næringslivet, herunder også eiendomsmeglingsbransjen. 

REVIDERING AV LOV OM EIENDOMSMEGLING

Mål: Eiendom Norge skal kontinuerlig jobbe for å utvikle lov om eiendomsmegling slik at den er mest mulig optimal 

for eiendomsmeglerbransjen og forbrukerne.

Det er flere bestemmelser som hindrer både god forbrukersikkerhet og effektivt arbeid fra megler. Skal eiendomsmeg-

lingstjenesten fungere optimalt må den være trygg, i tillegg til å være kostnads- og tidseffektiv. Eiendom Norge vil i 

løpet av 2015 levere et komplett dokument med forslag til revidering av lov om eiendomsmegling, der målet er at eien-

domsmeglingsbransjen som næring skal møte fremtidens utfordringer på en bedre og mer effektiv måte. 

Delmål: 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. 

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

Eiendom Norge mener opptak av samtaler er 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. Med skriftlig budgivning har vi siden ikrafttredelse 

erfart uheldige episoder der forsinkelser har oppstått i de tekniske hjelpemidlene.

Det er uheldig at bud som er rammet av formidlingsforbudet gjennom eiendomsmeglingsloven, men som er gyldige 

etter avtaleloven, må føres i budjournalen. Bransjen har erfart flere ganger at dette har medført konflikter når budjour-

nalen 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 bustadoppfø-

ringslova. 

Vi mener det vil være hensiktsmessig å innføre minimumsfrister på bud, men mener en slik minimumsfrist bør regule-

res i avhendingslova, slik at alle parter må forholde seg til det. Det samme prinsippet gjelder alle bestemmelser tilknyt-

tet budgivning, herunder også meglers formidlingsforbud.

Delmål: Eiendom Norge mener praksisperioden som fullmektig i begrenset omfang bør kunne startes før fullført 

studie, samt at eiendomsmeglerfullmektige kan opparbeide seg praksis innen salg etter tilsvarende modell som er 

regulert for oppgjørspraksis. 

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 endelig 

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

utleie, oppgjør, næring og lignende.

Delmål: 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.

Delmål: Eiendom Norge ønsker strengere krav til oppgjørsmedhjelpere, samt krav til vandelsattest til alle opp-

gjørsmedhjelpere. 

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 etterutdanning, samt vandelsattest. 

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

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

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

vandel når en 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. 

LOVREGULERING AV BRUK AV TEKNISK TILSTANDSANALYSE

Mål: Eiendom Norge vil arbeide for at det blir en lovregulering om bruk av teknisk tilstandsanalyse, der det stilles 

lovkrav til kompetanse og profesjonsansvar til de som produserer rapportene. 

KOMMUNENES SAKSBEHANDLING

BRANSJEUTVALG

RUNDSKRIV FRA FINANSTILSYNET

Mål: Eiendom Norge vil bidra til å få bedre og mer pålitelig informasjon fra kommunene ihht lov om eiendomsmeg-

ling §6-7.

Mål: Eiendom Norge vil gjennom engasjerte bransjeutvalg, bidra til en god politisk og faglig utvikling av bransjen, 

samt sikre positiv erfaringsutveksling på tvers av foretakene til det beste for bransjen og forbrukerne. 

Mål: Eiendom Norge vil arbeide for at reguleringene i rundskriv er optimale overfor forbrukere, megler og for 

kreditorer. 

Eiendomsmeglere er pålagt innhenting av informasjon for å videreformidle til potensielle kjøpere før handel inngås. Ved 

innhenting av lovpålagt informasjon fra kommunene må megler betale ca. 3-4.000,- kroner pr eiendom som skal gis in-

formasjon om. På tross av høye kostnader fraskriver kommunene seg et hvert ansvar for innhold i informasjonen. Dette 

betyr at eiendomsmegler er ansvarlig for den informasjon som er gitt i salgsoppgave, og er det feil i underliggende in-

formasjon fra kommune så kan eiendomsmegler bli erstatningsansvarlig overfor kjøper.

Eiendom Norge skal bidra til at kommunene gir god og pålitelig informasjon til eiendomsmeglerforetakene, samt at 

kommunene tar ansvar for gitt informasjon

Eiendom Norge ønsker å nedsette utvalg innenfor ulike faggrupper for at flere kan dra nytte av god kunnskap. Eksem-

pler på slike utvalg er: Oppgjørsutvalg, Næringsmeglingsutvalg, tomtefesteutvalg.

Eiendom Norge har i dag et velfungerende Fagutvalg som gir råd og tips for faglig arbeid innenfor eiendomsmegling. 

Fagutvalget har også gjort en større jobb med revidering av lov om eiendomsmegling.

På generelt grunnlag skal Eiendom Norge delta når Finanstilsynet igangsetter arbeid med nye reguleringer i rundskriv.

Det er Eiendom Norge sitt mål å fortsatt få redusert konfliktnivået mellom kjøpere og selgere i boligmarkedet. Et av  

flere tiltak er økt bruk av tilstandsrapport, utført av kompetente fagfolk som innehar et profesjonsansvar.

Det er naturlig at en slik lovregulering skjer gjennom revidering av avhendingsloven, eller om det skjer i et mer  

omfattende lovarbeid i en ny boligkjøpslov. 
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Endringsforslag til  
Lov om eiendomsmegling

Eiendom Norges forslag til endringer i  
eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften.
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Endringsforslag til  
Lov om eiendomsmegling

Den 29. april leverte Eiendom Norge en samlet pakke med endringsforslag 
av lov og forskrift til Finansdepartementet og Finanstilsynet. 

kostnadene ikke står i et rimelig forhold.

Forslaget til endringer er utarbeidet basert på drøf-

telser i styret i Eiendom Norge og Eiendom Norges 

Fagutvalg, samt bistand fra Advokatfirmaet Grette 

DA. De forslagene som fremsettes utgjør et prioritert 

utvalg av de mange forhold som har vært behandlet i 

arbeidet. 

Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske 

eiendomsmeglingsforetak. Eiendom Norge har 56 

eiendomsmeglingsforetak og 669 kontorer og filialer 

som medlemmer. Disse foretakene har om lag 5000 

ansatte. 

Medlemmene står for ca. 93 % av alle boligtransak-

sjoner i Norge, hvilket utgjør om lag 110 000 trans-

aksjoner. 

Eiendom Norge tilsikter å være landets ledende orga-

nisasjon innen bolig – og bransjepolitiske spørsmål, 

og arbeider for eiendomsmeglingsbransjens ram-

mebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og 

trygge eiendomstransaksjoner. Forslaget til endringer 

i eiendomsmeglingslov- og forskrift er en del av dette 

arbeidet.

Eiendom Norge har etter møte med Finansdepar-

tementet fått forespørsel om å fremme et samlet 

endringsforslag til lov 29. juni 2007 nr. 73 om eien-

domsmegling (eiendomsmeglingsloven) og forskrift 

23. november nr. 1318 om eiendomsmegling (eien-

domsmeglingsforskriften). 

Det har snart gått syv år siden eiendomsmeglingslo-

ven trådte i kraft.  Det var en kraftfull og omfattende 

lovreform som brakte mange nye elementer inn i re-

guleringen av eiendomsmeglingsvirksomhet. Nå har 

vi høstet erfaringer og en viktig del av dette arbeidet 

har bestått i å samle inn og systematisere erfaringer 

med hvorledes loven fungerer. 

Hovedinntrykket er at loven fungerer bra. Det er 

imidlertid visse elementer som gir betydelige prak-

tiske utfordringer og det er visse reguleringer som 

vanskelig kan sies å ha oppfylt sitt formål. På disse 

punktene foreslås det derfor endringer.

Teknologi er en viktig driver for utvikling også innen 

eiendomsmeglingsvirksomhet. Siden eiendomsmeg-

lingsloven trådte i kraft, har tilgangen på relevante 

teknologiske verktøy økt og kostnadene forbundet 

med å ta dem i bruk kommet ned på et nivå som gjør 

at det raskt gir god bedriftsøkonomi å benytte dem for 

eiendomsmeglingsforetak. Dette gir muligheter for å 

legge til rette for mer effektiv tjenesteproduksjon med 

en høyere service-grad gjennom visse tilpasninger i 

regelverket. 

Eiendomsmeglerforetakenes nærmest unike rolle 

som reelt uavhengige mellommenn, bygger på et 

solid forbrukervern. Det er således, i det alt vesentli-

ge, ingen motsetning mellom bransjens interesser og 

vernet av forbrukerne. Eiendomsmeglingsloven inne-

holder imidlertid en svært omfattende og positivretts-

lig forbrukervernregulering, og enkelte av endrings-

forslagene angår slike regler. Når det fremsettes 

slike endringsforslag, bygger det gjennomgående på 

at gjeldende regulering ikke gir reelle forbrukervern-

effekter eller at effekten eventuelt er så begrenset at 

SAMMENDRAG

Forslagene til endringer i eiendomsmeglingsloven er som følger: 

• Det er foreslått en endret bestemmelse om lovens fravikelighet i § 1-3, herunder en endring av lovens forbruker-

definisjon, jf. notatet punkt 3.1. 

• Kravet om tillatelse for å opprette filial i § 2-2, er foreslått erstattet av en meldingsordning om opprettelse av filial. 

Som en følge av dette er det også foreslått endring i § 8-2 om Finanstilsynets adgang til å stanse virksomheten, jf. 

notatet punkt 3.2.   

• Paragraf 2-9 foreslås endret fra et krav om varsling før skifte av ledelse, til et krav til varsling om gjennomført 

skifte, jf. notatet punkt 3.3.  

• I punkt 3.4 foreslås det en kodifisering av adgangen til bruk av elektronisk kommunikasjon, avtaleinngåelse, 

journalføring og lagring, for å legge til rette for effektivisering gjennom sikker og ordnet bruk av slike løsninger, i 

tråd med lovens formål om effektiv formidling og uttalelsene i forarbeidene om tilpasning av loven til teknologisk 

utvikling. 
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• Som en følge av endringsforslaget i lovens § 2-2 om filialetablering, foreslås tilsvarende endring i forskriftens § 8-2 

om vedtak om stans av virksomheten i filial, jf. notatets punkt 3.2.  

• Videre blir forskriftens § 4-10 om etterutdanning foreslått endret til uttrykkelig å omfatte oppgjørsmedhjelpere og 

eiendomsmeglingsfullmektige som følge av forslaget om endring av lovens § 4-6, jf. notatets punkt 3.7.  

• Regelen om budjournal foreslås endret for å unngå at bud som omfattes av formidlingsforbudene skal føres i 

budjournalen etter forskriften § 6-3, jf. notatet punkt 4.1.  

• I praksis viser det seg at forskriftens ordlyd vedrørende renter på klientmidler gir kundene forventninger om langt 

høyere renteavkastning enn det foretakene får på sine klientkonti. Det er derfor foreslått en justering for å unngå at 

kundene får urealistiske forventninger om hvilken rente som kan oppnås på klientmidler, jf. notatet punkt 4.2.  

• Eiendomsmeglingsforskriften § 3-11 om kompetanse til å disponere over klientmidler foreslås overført fra fagan-

svarlig til foretakets styre, jf. notatets punkt. 4.3. 

• Eiendom Norge foreslår at eiendomsmeglingsforskriften § 3-13 om oppgjørsoppstilling presiseres slik at plikt til å 

sende oppgjørsoppstilling ”straks” samsvarer med praksis, jf. notatet punkt 4.4.  

• I forskriftens § 4-4 om krav til praksis, foreslås det endring i adgangen til å opparbeide seg praksis innen salgs-

megling etter en tilsvarende modell som gjelder for oppgjørspraksis, jf. notatet punkt 4.5.  

• Når det gjelder reguleringen av dokumentasjon av utdanning i forskriftens § 4-11, foreslås det en mer effektiv do-

kumentasjonsprosess som åpner for elektronisk registrering og utskrift bare ved behov, jf. notatet punkt 4.6.  

• Eiendom Norge har særlig vurdert forbudet mot å formidle eierskifteforsikring mot vederlag i forskriftens § 5-1, jf. 

lovens § 5-1, og anbefaler å fjerne forbudet. Formidling av eierskifteforsikring foreslås dermed som en av de virk-

somheter som eiendomsmeglingsforetaket kan drive i tillegg til eiendomsmeglingsvirksomheten. Eiendom Norge 

foreslår også en presisering av gjeldende rett ved at adgangen til eiendomsmeglers markedsføring av relevante 

produkter til interessenter i forbindelse med eiendomstransaksjonen reguleres i forskriftens opplisting av annen 

virksomhet i § 5-1, jf. notatet punkt 4.7. 

• Arbeidsfordelingen mellom ansvarlig megler og medhjelper i forskriftens § 6-1 foreslås endret ved at det åpnes 

for at medhjelpere kan gi konkrete opplysninger som kan være av betydning for handelen og gjennomføringen av 

denne, jf. notatet punkt 4.8.  

• Eiendom Norge foreslår at det innføres mulighet til å innhente vandelsattest og kredittsjekk for oppgjørsmedhjel-

pere og eiendomsmeglerfullmektiger etter lovens § 4-4, jf. notatet punkt 3.5.  

• Eiendom Norge ser det som nødvendig å forenkle tittelbruken ved å redusere antall titler i § 4-5, jf. notatet punkt 

3.6. 

 

• Etterutdanningskravet i § 4-6 foreslås utvidet til å omfatte også eiendomsmeglerfullmektiger, og det foreslås 

nærmere regulering av etterutdanningen til oppgjørsmedhjelpere i eiendomsmeglingsforskriften § 4-10, jf. notatet 

punkt 3.7.  

• Det er foreslått en endring i ansvarlig meglers adgang til å overlate oppgaver til andre eiendomsmeglere i § 6-2, jf. 

notatet punkt 3.8.  

• Bestemmelsen om oppdragets lengstetid før det må forlenges i § 6-5, er foreslått forlenget fra seks måneder til 

tolv måneder, jf. notatet punkt 3.9.   

• Kravet til opplysninger som i alle tilfeller skal gis i salgsoppgaven etter § 6-7 foreslås endret ved et unntak fra 

opplysningsplikten ved opplysninger som åpenbart ikke er aktuelle for eiendommen, jf. notatet punkt 3.10.   

• Eiendomsmeglerforetakenes ansvar for å dekke kostnader for dokumenter som er utstedt i forbindelse med sal-

get i § 6-9, er foreslått begrenset til tilfeller der oppdragstakeren har bedt om dokumentutstedelsen, jf. notatet 

punkt 3.11. 

 

• Eiendom Norge finner det nødvendig å fjerne plikten til å skrive rekning i § 7-2 i tilfeller der det er avtalt fastpris 

eller provisjon, jf. notatet punkt 3.12.  

• Vedrørende forbudet mot å avtale at andre skal dekke meglers vederlag i § 7-2, foreslås det et unntak for overbe-

heftede eiendommer, jf. notatet punkt 3.13.  

• Det er foreslått en endring i adgangen til å avtale dekning av vederlag i klientmidler i § 7-4 ved overbeheftede ei-

endommer, jf. notatet punkt 3.14.  

Eiendom Norges forslag om endringer i eiendomsmeglingsforskriften kan oppsummeres slik: 

• Som en følge av endringsforslaget til eiendomsmeglingslovens fravikelighetsbestemmelse og forbrukerdefinisjon i 

forslagets § 1-3, foreslås tilsvarende endringer i forskriftens §§ 1-2, 1-3, 1-4, jf. notatets punkt 3.1.  
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• Opplysningsplikt om hva som er avtalt om utlegg, jf. forskriftens § 6-2, foreslås opphevet, jf. notatet punkt 4.9.  

• Reguleringen av oppdragstakers plikter ved budgivningen i forskriftens § 6-3 er foreslått endret i fem henseender, 

jf. notatets punkt 4.10. For det første foreslås formidlingsforbudet i bestemmelsens tredje og fjerde ledd opphevet.  

For det andre foreslås at det åpnes opp for lydopptak av bud som et alternativ til kravet om skriftlighet i bestem-

melsens fjerde ledd, og at det skal være opp til oppdragstaker å vurdere om notoritet skal sikres ved skriftlighet 

eller lydopptak. For det tredje foreslås kravet til dokumentasjon av selgers avslag og aksept opphevet, slik at 

dokumentasjonskravet kun gjelder ved kommunikasjon med budgivere. For det fjerde foreslås kravet i fjerde ledd 

om identitetskontroll av budgiver flyttet til en selvstendig regel, uavhengig av formidlingsforbudet, og for det femte 

foreslås det en begrensning av kretsen av interessenter som skal varsles i budrunder etter fjerde ledd.

• Eiendom Norge ser det som nødvendig å forenkle tittelbruken ved å redusere antall titler og foreslår at alle megle-

re som er godkjent som ansvarlig megler kan titulere seg som eiendomsmegler. 

• Eiendomsmeglerforetakenes ansvar for å dekke kostnader for dokumenter som er utstedt i forbindelse med sal-

get, er foreslått begrenset til tilfeller der oppdragstakeren har bedt om dokumentutstedelsen. 

• Opplysningsplikt om hva som er avtalt om utlegg, jf. forskriftens § 6-2, foreslås opphevet, jf. notatet punkt 4.9.  

• Vedrørende forbudet mot å avtale at andre skal dekke meglers vederlag, foreslås det et unntak for overbeheftede 

eiendommer.

• Det er foreslått en endring i adgangen til å avtale dekning av vederlag i klientmidler ved overbeheftede eiendom-

mer.  

• Regelen om budjournal foreslås endret for å unngå at bud som omfattes av formidlingsforbudene skal føres i 

budjournalen. 

• I praksis viser det seg at forskriftens ordlyd vedrørende renter på klientmidler gir kundene forventninger om langt 

høyere renteavkastning enn det foretakene får på sine klientkonti. Det er derfor foreslått en justering for å unngå 

at kundene får urealistiske forventninger om hvilken rente som kan oppnås på klientmidler. 

OPPSUMMERING

De viktigste endringsforslagene kan oppsummeres slik: 

• Kompetanse til å disponere over klientmidler foreslås overført fra fagansvarlig til foretakets styre.  

• Eiendom Norge foreslår at bestemmelsen om oppgjørsoppstilling presiseres slik at plikt til å sende oppgjørsopp-

stilling ”straks” samsvarer med praksis.  

• Når det gjelder reguleringen av dokumentasjon av utdanning, foreslås det en mer effektiv dokumentasjonsprosess 

som åpner for elektronisk registrering og utskrift bare ved behov. 

• Eiendom Norge har særlig vurdert forbudet mot å formidle eierskifteforsikring mot vederlag i og anbefaler å fjerne 

forbudet. Formidling av eierskifteforsikring foreslås dermed som en av de virksomheter som eiendomsmeglings-

foretaket kan drive i tillegg til eiendomsmeglingsvirksomheten. Eiendom Norge foreslår også en presisering av 

gjeldende rett ved at adgangen til eiendomsmeglers markedsføring av relevante produkter til interessenter i for-

bindelse med eiendomstransaksjonen reguleres. 

• Opplysningsplikt om hva som er avtalt om utlegg, foreslås opphevet. 

• Vi ønsker større fleksibilitet i lovverket for oppgaver medhjelper kan utføre.  

ENDRINGSFORSLAGENE BEHANDLER OGSÅ FLERE AV DELMÅLENE FRA EIENDOM NORGES 

POLITISKE HANDLINGSPROGRAM:

Delmål: 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. 

I lovendringsforslaget har vi fremmet følgende forslag om budgivning:

Vi foreslår fem endringer i forbindelse med meglers håndtering av bud. 

• For det første foreslås regler om formidlingsforbud opphevet.

• For det andre foreslås at det åpnes opp for lydopptak av bud som et alternativ til kravet om skriftlighet og at 

det skal være opp til oppdragstaker å vurdere om notoritet skal sikres ved skriftlighet eller lydopptak. 

• For det tredje foreslås kravet til dokumentasjon av selgers avslag og aksept opphevet, slik at dokumentasjons-

kravet kun gjelder ved kommunikasjon med budgivere. 

• For det fjerde foreslås kravet i fjerde ledd om identitetskontroll av budgiver flyttet til en selvstendig regel, 

uavhengig av formidlingsforbudet.

• For det femte foreslås det en begrensning av kretsen av interessenter som skal varsles i budrunder etter fjer-
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de ledd. Vi mener det bør være et fritt valg om budgivning skal skje skriftlig eller gjennom opptak av samtaler. 

Det bør også etableres en minimumsfrist på bud, men en slik regulering bør skje gjennom revidering av trans-

aksjonslovgivningen. Fra 2014 ble det innført skriftlig budgivning etter endring av Forskrift om eiendomsmeg-

ling § 6-3, Skriftlig budgivning. Vi 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.

Delmål: 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. 

I lovendringsforslaget har vi fremmet følgende forslag om plikt til å skrive regning:

Vi 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 finner det nødvendig å fjerne plikten til å skrive rekning i tilfeller der det er avtalt fastpris eller provi-

sjon. 

Delmål: Eiendom Norge mener praksisperioden som fullmektig i begrenset omfang bør kunne startes 

før fullført studie, samt at eiendomsmeglerfullmektige kan opparbeide seg praksis innen salg etter 

tilsvarende modell som er regulert for oppgjørspraksis.

I forskriftens § 4-4 om krav til praksis, foreslås det endring i adgangen til å opparbeide seg praksis innen salgsmegling 

etter en tilsvarende modell som gjelder for oppgjørspraksis, jf. notatet punkt 4.5. 

I tillegg til vårt lovendringsforslag har Finanstilsynet i høring foreslått å sette krav til minimum 20 salgsformidlinger 

som tilleggskrav for de personer som får godkjent praktisk erfaring etter unntaksbestemmelsen i eiendomsmeglings-

forskriften § 4-4. Bakgrunnen for forslaget er en stadig økende spesialisering i bransjen, og spesielt innenfor utleie og 

oppgjørsselskap. 

Eiendom Norge oversendte tilsvarende forslag til Finansdepartementet sammen med resten av lovendringsforslaget, 

og har derfor gitt sin tilslutning til det nivået som foreslås som kvantifisert tilfredsstillende praksis. Eiendom Norge 

mener likevel at den praktiske erfaringen også bør kunne oppnås gjennom den tidsmessige perioden dagens lovverk 

legger opp til, eller et kurs lik det som aksepteres for opparbeidelse av oppgjørspraksis. Det er behov for endring av 

dagens regulering for å ivareta behovet for fleksibilitet i gjennomføringen av praksis. Kravet til praksis i salgsmegling 

bør kunne gjennomføres ved enten et godkjent salgsmeglingskurs, ni måneders praktisk erfaring eller 20 utførte meg-

lingsoppdrag. I høringssvaret argumenteres det for at dagens praksis for kursing innen oppgjørstjenester fungerer godt. 

En tilsvarende ordningen bør kunne aksepteres for salgsmegling, så lenge kriteriene for kursinnhold sikrer kvalitativ 

salgserfaring. 

Endringer i forskrift ble vedtatt som Finanstilsynet foreslo.

Delmål: Eiendom Norge ønsker strengere krav til oppgjørsmedhjelpere, samt krav til vandelsattest 

til alle oppgjørsmedhjelpere. Eiendom Norge mener det bør stilles krav til vandelsattest for eien-

domsmeglerfullmektige, oppgjørsmedhjelpere og ansatte på It og/eller økonomi i meglerforetak. 

I lovendringsforslaget har vi fremmet følgende forslag om vandelsattest og etterutdanning:

Vi mener det bør stilles krav til vandelsattest for eiendomsmeglerfullmektige, oppgjørsmedhjelpere og ansatte på It og/

eller økonomi i meglerforetak.

Vi mener det bør stilles krav til vandelsattest for eiendomsmeglerfullmektiger. Det bør kreves til plettfri vandel når er 

arbeider som fullmektig.

Vi mener det bør stilles krav til vandelsattest for medhjelpere på oppgjør, samt ansatte på It og økonomi med fullmakter 

som etter loven kan forvalte store pengebeløp.

Etterutdanningskravet har ikke omfattet eiendomsmeglerfullmektiger og oppgjørsmedhjelpere, vi mener at det er viktig 

at disse også omfattes av det strenge kvalitetsregelverket. Vi foreslår derfor like krav for eiendomsmeglerfullmektig og 

oppgjørsmedhjelper som for eiendomsmegler
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Postboks 1107 – Sentrum, 0104 OsloBesøksadresse: 
Grev Wedels Plass 5, 0151 Oslo

Tlf 22 42 15 75

Om Eiendom Norge

Vi er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Eiendom Norge hadde ved årsskiftet 77 eiendomsmeglingsforetak og 780 

kontorer/filialer som medlemmer. Disse foretakene har omlag 4500 an-

satte.

Medlemmene står for cirka 96 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det 

utgjorde i 2015 omlag 130 000 transaksjoner.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk 

i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig 

funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske 

samfunnet.

Vi har som mål å være landets ledende organisasjon innen bolig- og 

bransjepolitiske spørsmål, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens 

rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendom-

stransaksjoner.

Organisajonen ble stiftet 4. april 2001.


