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Samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere i 2016.
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Godt bransjesamarbeid  
gir resultater

2016 ble et begivenhetsrikt år både for Eiendom Norge og det norske 
boligmarkedet.

Av Christian Vammervold Dreyer Administrerende direktør, Eiendom Norge.

Vi kan se tilbake på en årsvekst i boligprisene som vi 

nesten ikke har sett maken til i nyere tid i Norge. Utvik-

lingen har vært ledet an av hovedstadsregionen, og ved 

utgangen av desember var 12 måneders veksten i Oslo 

på hele 23,3 prosent. 12 måneders veksten for Norge 

endte på 12,8 prosent. Det spesielle med utviklingen 

gjennom året har vært at prisene har steget måned for 

måned. Normalt pleier boligprisene å stige om våren og 

å synke om høsten.

Prisutviklingen i boligmarkedet har i deler av landet 

vært så sterk at den er urovekkende.

Myndighetene delte uroen og finansminister Siv Jensen 

skjerpet boliglånsforskriften i desember. En skjerpelse 

vi ikke trodde ved inngangen til denne regjeringsperio-

den ville komme med en statsråd fra Fremskrittspartiet. 

Men selv om boligmarkedet har hatt en solid prisvekst 

det siste året, så vil 2016 også være et år der bolighan-

delen har blitt tryggere. 

Det er bred enighet om at et viktig grep for å trygge 

bolighandelen er å øke bruken av gode tilstandsrap-

porter. Gjennom 2016 har eiendomsmeglingsbransjen 

jobbet strukturert for å anbefale tilstandsrapporter også 

i Oslo og Bergen. Dette har resultert i en kraftig økning 

i bruken gjennom året. For fjerde kvartal 2016 viser 

målinger fra Protector Forsikring at 86 prosent av alle 

eneboliger, rekkehus og tomannsboliger i Norge ble 

solgt med tilstandsrapport, opp fra 76 prosent i første 

kvartal. I Akershus økte bruken fra 33 til 74 prosent i 

samme periode. 

Samtidig har eiendomsmeglingsbransjen gjennomført 

betydelige skjerpede rutiner i dokumentasjonen av 

verdisettingen i bolighandelen. 

Finanstilsynet var under et bransjemøte hos Eiendom 

Norge i september tydelig på at eiendomsmegler skal 

dokumentere prissettingen. 

Eiendom Norge hadde vært i forkant av behovet, og 

hadde i flere måneder jobbet sammen med Eiendoms-

verdi for å få lansert E-takst – en nyutviklet rapport som 

skal dokumentere eiendomsmeglers verdivurdering. 

Nok et viktig bidrag for å trygge bolighandlene, og store 

avvik mellom prisantydning og pris vil sannsynligvis 

være historie. 

Vi skal være stolte over at eiendomsmeglingsbransjen 

selv har bidratt til så viktige grep for å trygge  

bolighandelen. 

I 2016 har Eiendom Norge også jobbet med en rekke 

andre bolig- og bransjepolitiske saker, som vil gjøre 

bolighandelen tryggere, og jeg er glad for å konstatere 

at påvirkning virker.

Særlig i de bransjepolitiske sakene har Eiendom  

Norge blitt hørt. Hos kongen i statsråd 16. desember  

la boligminister Jan Tore Sanner (H) frem en gla´sak  

for landets boligkjøpere, nemlig forslag til ny eiersek-

sjonslov.

Regjeringen foreslår i tråd med Eiendom Norges  

innspill å koble eierseksjonsloven med plan- og  

bygningsloven. Dette er noe Eiendom Norges fagsjef 

Hanne Nordskog-Inger har fått på dagsorden sammen 

med advokat Silje N. Andresen i HELP Forsikring og 

advokat Cecilie Westby i Protector Forsikring. 

Nå skal ikke kommunene lenger kunne lovlig seksjone-

re boliger som er ulovlig etter plan- og bygningsloven. 

Denne muligheten har dessverre skapt store problemer 

for forbrukere som har kjøpt lovlig seksjonerte, men 

ulovlig oppførte boenheter.

I oktober la Banklovkommisjonen frem sin utredning 

om innskuddsgarantien. Der foreslo de å sikre inn-

skudd hos bank tilknyttet klientkonto ved overdragelse 

av fast eiendom (private boliger) i sin helhet i inntil 12 

måneder. Dette er helt i tråd med konklusjonene fra 

arbeidsgruppen nedsatt av Finanstilsynet etter oppdrag 

fra Finansdepartementet i februar 2016 for å evaluere 

oppgjørsordningen innen eiendomsmegling, der under-

tegnede også satt som Eiendom Norges representant. 

Dette er en sak vi har engasjert oss i og tatt opp med 

departementet i mange år. 

Både endringene i eierseksjonsloven og innskuddsga-

rantien skal gjennom politisk behandling i 2017, så vi 

regner med politikerne er kloke i sine endelige beslut-

ninger.

Flere av sakene vi har jobbet med kan du lese mer om 

i årsrapporten, og det er gledelig å konstatere at bran-

sjen samarbeider godt og vi når frem med våre saker 

overfor myndighetene.

God lesning!

Christian Vammervold Dreyer

Prisutviklingen i boligmarkedet 

har i deler av landet vært så sterk 

at den er urovekkende.
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- Bransjen har sammen med Eiendomsverdi AS  

utviklet og fått implementert E-takst i store deler  

av landet. Dette viser hvordan digitalisering skaper 

nye og bedre produkter, en forbedret eiendoms- 

meglingstjeneste og en tryggere bolighandel for 

forbrukerne.

-I løpet av den siste tiden har flere nye digitale  

tjenester fått gjennomslag i markedet og/eller blitt 

lansert, som for eksempel Eiendomsmeglerguiden, 

Livvin, MinBolig, Blink, Klikk, Propr med flere.  

Mange av disse tjenestene utfordrer den etablerte 

verdikjeden på ulike måter.

Den raske digitale utviklingen viser oss at vi må  

venne oss til at vår verdikjede blir utfordret, som  

så mange andre etablerte bransjer i våre dager. De 

grepene bransjen og Eiendom Norge har gjort i løpet 

av året og som vi arbeider med kontinuerlig, viser  

at eiendomsmeglingsforetakene står samlet om 

utfordringene på en fremoverlent måte. 

Bransjen må ha vilje til endringer, og må tilpasse  

seg både teknologisk utvikling og endrede forvent-

ninger hos boligselger og boligkjøper. Tilpasser vi 

oss ikke, vil bransjen miste fotfeste og innflytelse 

over norsk bolighandel. Men den siste tiden har 

bransjen vist en evne til å omfavne mulighetene. 

Som eksempel viser etableringen av e-takst at digi-

tale verktøy kan bidra til å forbedre og dokumentere 

eiendomsmeglers prisvurdering, samt at bransjens 

utnytter digitale verktøy til det beste for megler og 

kunde. Digitalisering er ofte en vinn-vinn for alle 

involverte parter. 

I et mye omtalt intervju i Dagens Næringsliv hevdet 

Google Norge-sjef Jan Grønbech at eiendomsmeglere 

var blant yrkene som vil bli utradert av digitale og 

automatiserte løsninger. Dette har verken jeg eller 

Eiendom Norge tro på. Snarere tror vi at digitale 

løsninger vil endre eiendomsmeglerens rolle som 

uavhengig mellommann og det vil gjøre rollen  

bedre. Dessuten merker vi allerede at digitaliseringen 

skjerper konkurransen i bransjen til det beste for 

forbrukerne. Vi føler oss trygge på at eiendoms 

meglerens markedskompetanse, juridiske kunnskap 

og behovet for trygghet i en så viktig prosess som  

en bolighandel er for de aller fleste, så vil ikke vår 

profesjon bli erstattet av en robot. Men det forutsetter 

at vi er endringsvillige!

Vi er sikre på at eiendomsmegling som profesjon vil 

bestå selv om bransjen utfordres at digitale løsninger. 

Tvert imot vil digitale løsninger trolig kun bidra til å 

styrke nettopp eiendomsmeglers rolle.  

Terje Halvorsen

Tilpasser vi oss ikke, vil 

bransjen miste fotfeste og 

innflytelse over norsk 

bolighandel.
I løpet av 2016 har eiendomsmeglingsbransjen og Eiendom Norge tatt viktige 
grep for å sikre vår felles verdikjede.

Styrelederen har ordet

Av Terje Halvorsen 

styreleder Eiendom Norge og administrerende direktør DNB Eiendom AS

I mange år har vi i eiendomsmeglingsbransjen  

snakket om digitalisering, disrupsjon og digital  

utvikling. Det er eksempelvis nå syv år siden den 

første Eiendom Norge-konferansen (den gang  

Eff-dagen) tematiserte dette. Og det nå godt over  

et ti-år siden Finn.no ble markedsleder for markeds-

føring av boliger på nett. Men det er først i 2016 at det 

virkelig har skjedd mye på dette feltet.  

For å nevne noe: 

- Bransjen i regi av Eiendom Norge fikk på plass  

en historisk avtale med Schibsted Norge ASA om 

eierskap til data. Avtalen både klargjør praksis og 

sikrer fremtiden for blant annet boligpris-data fra 

foretakene som gjør det mulig å lage Eiendom  

Norges boligprisstatistikk.
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Administrasjon og styret
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StyretAdministrasjon

Dagens styre ble valgt på generalforsamlingen 21. april 2016.

STYRELEDER     

TERJE HALVORSEN

DNB EIENDOM AS

NESTLEDER    

GRETHE W. MEIER

PRIVATMEGLEREN

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. 

STYREMEDLEM 

LEIF J. LAUGEN 

EIENDOMSMEGLER 
KROGSVEEN AS

STYREMEDLEM 

KNUT SIREVÅG 

EIENDOMSMEGLER 1

STYREMEDLEM 

FINN MAGNUS 

ROGNE HANSEN

AKTIV EIENDOMSMEGLING AS

STYREMEDLEM 

VIBEKE STAVENES

PROAKTIV GRUPPEN

STYREMEDLEM 

HEDDA ULVNESS

EIE EIENDOMSMEGLING AS

STYREMEDLEM 

SVERRE GJESSING

EIENDOMSMEGLER VEST

STYREMEDLEM 

STEIN DROGSETH

GARANTI EIENDOMSMEGLING

STYREMEDLEM 

HALLVARD BRAGGE

PARTNERS
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Bransjen og medlemmer
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Disse igjen hadde 751 kontorer/filialer. Medlemmene 

står for cirka 96 % av alle boligtransaksjoner i Norge. 

Det utgjorde i 2016 131 706 transaksjoner.

Av eiendommene som relaterer seg til bolig og fritid  

så representerer det cirka 96 % av salg gjennom  

eiendomsmegler. Næring, prosjekt og utleie er  

vanskeligere å måle, men vi antar tett opp til 100 % 

dekning på prosjekt og utleie.

Eiendomsmeglingsbransjen har en viktig rolle i norsk 

økonomi og for norske boligeiere. Våre medlemmer 

sørger at norske forbrukere får kjøpt og solgt  

eiendommer på en sikker og trygg måte etter  

gjeldende lover og forskrifter.

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.

Våre medlemsbedrifter hadde ved årskiftet 4476 

ansatte. Dette inkluderer meglere, advokater, ledelse 

og administrativt ansatte som oppgjørspersonell og 

medhjelpere. Kjønnsfordelingen er i bransjen er cirka 

60 prosent menn og 40 prosent kvinner.

Bransjen og medlemmer

Ved årsskiftet 2016/2017 hadde Eiendom Norge 81 foretaksmedlemmer. 

VÅRE MEDLEMMER I 2016 VAR:

FANA SPAREBANK EIENDOM AS

GARANTI EIENDOMSMEGLING NORGE AS

HEIMDAL EIENDOMSMEGLING 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

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)

ABBL EIENDOMSMEGLING

EIENDOMSMEGLER DAHL AS

ADVOKATFIRMA GEIR SKIVIK

ATTENTUS EIENDOMSMEGLING

BORG EIENDOMSMEGLING AS

BOLIGAGENTEN AS (BOLIGAGENTEN AS)

FAIR EIENDOMSMEGLING AS

Z EIENDOM AS

MEGLERHUSET BODØ AS

EIENDOMSMEGLER A AS

A EIENDOM (ADVOKAT SIGURD A REFVIK EIENDOM AS)

MEGLERHUSET RELE AS

BOA EIENDOMSMEGLING

A1 EIENDOM AS

REDE EIENDOMSMEGLING AS

ADVOKAT TORBJØRN EK AS

RAADHUSET EIENDOMSMEGLING AS

DITT STED EIENDOMSMEGLING AS

AD ARMA PORSGRUNN

BEST EIENDOMSMEGLER AS

FJORDANE ADVOKATKONTOR AS

ADVOKATFIRMAET BAADSTØ AS

RE/MAX NORGE / SILING INVEST AS

EIENDOMSHUSET MALLING & CO AS

ADVOKATFIRMAET SIRI K. KARLSEN AS

SMART BOLIG- OG NÆRINGSMEGLING AS

NEWSEC AS

EIENDOMSMEGLER HAUGESUND AS

AKERSHUS EIENDOM AS   

ADV. SEM OG JOHNSEN EIENDOMSMEGLING (VERDUN 

HOLDING AS)

ADVOKATFIRMAET OLAV HANA

AKTIV EIENDOMSMEGLING 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

OTTO`S MEGLING AS 

EIGEDOMSMEKLING SOGN OG FJORDANE AS
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Eiendom Norges prisstatistikk

Eiendom Norge investerer kontinuerlig i å heve kvaliteten på våre statistikk-
produkter. I 2016 har vi laget en ny og mer brukervennlig nettportal for  
presentasjon og nedlastning av våre statistikker og rapporter.

I 2016 har Eiendom Norge investert i å utvikle en ny 

og mer brukervennlig portal for nedlastning av våre 

rapporter og data. Presentasjon av våre statistikker er 

nå mer intuitiv, og særlig fylkesboligprisstatistikken 

har blitt mer populær med den nye kartløsningen.

 

Prisutvikling gjennom året
Grafen viser boligprisutvikling i Norge etter beregning av boligprisindeks.
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BOLIGPRISSTATISTIKKEN

Etter et sterkt boligmarked i 2015 ventet Eiendom  

Norge en gjennomsnittlig prisvekst gjennom året på  

3 til 5 prosent i 2016.

I en kommentar i desember 2015 om prognosen 

uttalte administrerende direktør Christian Vammervold 

Dreyer:

- Vi forventer 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.

Eiendom Norge begrunnet prognosen med at vi ville 

starte året med en liten tilbudsside, og at det i enkelte 

områder, spesielt på østlandsområdet, ville være få 

boliger til salgs sammenlignet med tidligere år.

Dessuten la vi vekt på at den generelle usikkerheten 

knyttet til norsk økonomi ville kunne skape usikkerhet 

hos husholdningene grunnet økende arbeidsledighet. 

Men vi forventet at det lave rentenivået ville bidra til å 

holde aktiviteten oppe i boligmarkedet. Boligbyggingen 

var i 2015 høyere enn på lenge, men fortsatt ikke høy 

nok til å møte etterspørselen spesielt i Oslo.

Dreyer presiserte prognosen slik:

- 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 
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Registrerte omsetninger.

2016

85 449

24 090

13 527

47 832

2007

76 917

20 728

12 118

44 071

2008

65 465

19 088

11 033

35 344

2009

70 853

20 437

11 489

38 927

2010

77 073

21 808

12 075

43 190

2011

83 715

24 507

13 301

45 907

2012

83 255

24 214

13 387

45 654

2013

81 201

23 562

13 232

44 407

2014

84 991

24 573

14 017

46 401

2015

88 154

24 736

14 030

49 388

LeiligheterDelt boligEneboliger

Prisutvikling i prosent i 2016
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inngangen til året så får vi likevel en prisvekst lik  

snittet for landet. I Stavanger-regionen venter vi  

fortsatt negativ prisvekst, og vi går inn i 2016 med stor 

tilbudsside, 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, sa Dreyer.

I januar 2017 viste tallene at denne prognosen var 

langt fra fasiten, og at prisutviklingen vi la bak oss i 

2016 var blant de sterkeste i statistikkens historie.

Boligprisene steg i gjennomsnitt med 8,3 prosent 

fra 2015 til 2016, og målt som 12 måneders vekst fra 

desember 2015 til desember 2016 steg boligprisene 

12,8 prosent.

12 måneders veksten i Oslo endte på utrolige 23,3 

prosent, mens den i Trondheim og Tromsø endte på 

10,3 og 7,5 prosent. I Bergen og Kristiansand gikk det 

roligere for seg med en oppgang på 4,9 og 4,3 prosent. 

I Stavanger fortsatte boligprisene å synke med en 

nedgang på 2,8 prosent.

Boligmarkedet i 2016 var som i 2015 kjennetegnet av 

økende regionale forskjeller i prisutviklingen med Oslo 

og Stavanger som ytterpunkter. Eiendom Norge gikk i 

løpet av 2016 fra å karakterisere boligmarkedet som to 

delt til tre delt med Oslo og Stavanger som ytterpunk-

ter med mer moderat og sterk vekst i landet for øvrig.

Når boligmarkedet utviklet seg såpass mye sterkere 

både enn det Eiendom Norge og mange andre også 

forventet i 2015, så må det tilskrives at vi og flere med 

også var pessimistiske på vegne av norsk økonomi ved 

inngangen til året. Norsk økonomi utviklet seg bedre 

enn ventet utover i 2016, samt at Norges Bank  

i mars satte styringsrenten ytterligere ned, som  

gjorde at utlånsrenten nådde et historisk bunnivå.  

Dette i kombinasjon med fortsatt for lav boligbygging, 

da målt som ferdigstillelse av nye boliger og det  

spesielt på Østlandsområdet, bidro til den rekordhøye 

veksten gjennom 2016.

Imidlertid var det ikke bare på Østlandet at bolig- 

prisveksten var høy. Det har også vært sterk årsvekst  

i sentrale områder i Nordland og Troms, samt Alta  

i Finnmark. Sistnevnte toppet kommunene i de  

nordligste fylkene med en årsvekst på 14,8 prosent. 

Både i Østfold, Vestfold, Grenlandsområdet i Telemark, 

Oppland og Hedmark var det mange kommuner og 

byer med årsvekst på mer enn 10 prosent.

Den overraskende sterke veksten i boligprisene  

gjennom 2016, gjør at Eiendom Norge, tror på  

ytterligere vekst i 2017. Vår prognose er en oppgang  

på 9-11 prosent målt i gjennomsnittpriser.

- Vi forventer en sterk prisvekst de første månedene 

i 2017, mens markedet utover året vil følge en mer 

normal utvikling med utflating i prisutviklingen i  

sommermånedene og en mindre prisnedgang på  

slutten av året. Vi forventer også at de regionale  

forskjellene i prisutviklingen vil bli stadig mindre  

utover i 2017, uttalte administrerende direktør  

Christian Vammervold Dreyer i en pressemelding  

fra desember 2016 om prognosen.

Eiendom Norge begrunner prognosen for 2017 med at 

vi starter året med historisk få boliger for salg, spesielt 
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på Østlandsområdet. Det legges til grunn at tilbuds-

siden vil normalisere seg i større deler av landet, noe 

som vil dempe prisveksten. Hovedårsaken til økningen 

er at mange boligprosjekter i de store byene forventes 

ferdigstilt i løpet av året.

Samtidig er norsk økonomi i forsiktig bedring, og det 

knyttes vesentlig mindre usikkerhet til viktige drivere 

for boligmarkedet som rentenivå og arbeidsledighet. 

Renteffekten skal nå være priset inn i det norske 

boligmarkedet og det ser ut til at arbeidsledigheten er 

nær et toppnivå.

Dreyer kommenterte prognosen videre:

- Vi overvurderte de negative utsiktene for norsk  

økonomi ved inngangen til 2016, og bommet derfor  

en del på vår prognose for 2016. Det er en større grad 

av forutsigbarhet inn i 2017, men en av de største  

usikkerhetsfaktorene er boliglånsforskriften, og  

hvordan innstramningene i denne vil virke på bolig-

markedet. Historisk erfaring viser at kredittsiden er 

den viktigste årsaken til brå skift i boligmarkedene.

En annen driver som har større usikkerhet enn  

tidligere er befolkningsveksten, der trenden i veksten 

avviker vesentlig fra SSBs prognoser både i volum og 

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 (tomter, garasje osv.) tas  

ut av datagrunnlaget gjennom  

automatiserte rutiner hos  

Eiendomsverdi AS.
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PUBLISERINGSHYPPIGHET

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.

sammensetning. Veksten er nå lavere enn hva vi har 

sett de senere årene, og i flere byer faller spesielt 

arbeidsinnvandringen mye.

- Befolkningsveksten har gjennom 2016 gått ned,  

spesielt i byer som Oslo og Bergen. Det er ikke  

overraskende at arbeidsinnvandringen går ned  

når arbeidsmarkedet er mer krevende. Det er grunn  

til å følge denne trenden tett, da måltall for bolig- 

produksjonen er satt utfra forventet befolkningsvekst. 

Vi så blant annet i Stavanger i 2013 at brå skift i  

innvandringen skapte et betydelig tilbudsoverskudd  

i boligmarkedet, og igjen bidro til et fall i boligprisene, 

sa Dreyer.

PROGNOSER FOR DE STORE BYENE

I 2017 forventer Eiendom Norge at de regionale  

forskjellene i boligprisutviklingen vil bli stadig mindre 

utover i året. 

Våre prognoser for 12 måneders veksten for de store 

byene er:

Oslo: 10-12 prosent

Bergen: 4-6 prosent

Trondheim: 4-6 prosent

Stavanger 1-3 prosent

- Som i 2016 forventer vi at Oslo og omkringliggende 

områder vil ha en sterkere vekst enn landet for øvrig. 

Det er fremdeles svært få boliger for salg i hovedsta-

den, og man har over flere år ikke klart å møte den 

sterke befolkningsveksten med tilstrekkelig boligbyg-

ging. Boligbyggingen har tatt seg kraftig opp i 2016, 

samtidig som befolkningsveksten faller noe. Vi  

forventer derfor noe mindre press i boligmarkedet  

i Oslo i 2017, sa Dreyer.

-  Vi forventer en noe lavere prisvekst i Bergen og 

Trondheim enn i landet for øvrig, men likevel er en 

vekst på 4-6 prosent i begge disse byene å regne  

som en sterk vekst. Bergen har over flere år hatt en 

moderat veksttrend i prisene, noe vi mener vil fortsette 

også i 2017. I Trondheim forventes det at ferdigstillelse 

av mange boligprosjekter i løpet av året vil øke tilbuds-

siden og derav dempe prispresset noe, sa Dreyer.

- Gjennom høsten har vi sett stadig mer lovende 

tendenser i boligmarkedet i Stavanger. Vi er moderate 

optimister for markedet i 2017, og forventer en  

marginal vekst i boligprisene. Stavangers reprising  

har gjort byen rimelig sammenlignet med andre byer  

i landet, men en stor usikkerhetsfaktor i prognosene 

er om man er gjennom de største utfordringene  

i arbeidsmarkedet i regionen, avsluttet Dreyer.
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Prisene for fritidsboliger på fjellet steg med 6 prosent 

det siste året. Den typiske fritidsboligen på fjellet  

i Norge koster 1 600 000 kroner.

Interessen for fritidsboliger på fjellet er sterkt stigende 

og fra februar 2015 til januar 2016 ble det solgt 3058 

fjellhytter i Norge – en økning på 9 prosent fra året før.

Kommunene Trysil, Ringsaker Krødsherad og Sigdal 

topper statistikken over flest omsetninger, mens de 

høyeste medianprisene finner vi i Øyer, Hol, Bykle, 

Øystre Slidre og Sirdal.

Fritidsboliger på fjellet har hatt en flat prisutvikling  

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

bedret seg både når det gjelder prisutvikling og antall 

omsetninger. Prisene for fritidsboliger på fjellet var 6 

prosent høyere enn i tilsvarende periode i fjor, sa  

administrerende direktør Christian Vammervold  

Dreyer i Eiendom Norge i forbindelse med slippet av 

rapporten. Fjellhytter beliggende ved langrennsløyper 

steg med 5,3 prosent det siste år, mens fjellhytter 

beliggende ved alpinanlegg steg med 7,3 prosent.

Det har vært en stor økning i antall omsetninger de 

siste årene, noe som vitner om et sterkt marked for 

fritidsboliger på fjellet. Avdempingen i norsk økonomi 

ser ikke ut til å smitte over på markedet for fjellhytter, 

ei heller i fjellområder i Rogaland.

Gjennomsnittlig salgstid synker fra 132 til 112 dager, 

og raskest går det i Kvam med 42 dager. Tregest går 

det i Hol med 158 dager.

Salgstiden er normalt lenger i fritidsboligmarkedet 

enn det ordinære boligmarkedet. Gjennomsnittlig 

salgstid har gått noe ned, noe som bekrefter det høye 

aktivitetsnivået som har vært i hyttemarkedet det siste 

året.

I snitt ble fritidsboliger på fjellet solgt 2,3 prosent 

under prisantydning.

Selgerne må fremdeles belage seg på å akseptere en 

pris noe under prisantydningen, noe som er normalt 

i hyttemarkedet. Det er fortsatt mye å velge i blant 

fritidsboliger på fjellet, men kjøperne er vesentlig mer 

aktive enn for bare få år siden. 
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ØYER (Hafjell mfl.) 3 350 000

HOL (Geilo, Ustaoset og
Haugastøl mfl.) 2 900 000

BYKLE (Hovden mfl.) 2 545 000

ØYSTRE SLIDRE (Beitostølen mfl.) 2 445 000

SIRDAL (Sirdal mfl.) 2 400 000

NES (B.) (Nesbyen mfl.) 2 295 000

VOSS 2 287 500

TINN (Gaustadblikk mfl.) 2 275 000

VINJE (Rauland og 
Haukelifjell mfl.) 2 250 000

KVAM (Kvamskogen og 
Furedalen mfl.) 2 125 000

OPPDAL 2 075 000

HEMSEDAL 2 062 500

GAUSDAL (Skeikampen mfl.) 1 935 000

TRYSIL 1 900 000

RINGSAKER (Sjusjøen mfl.) 1 850 000

NISSEDAL (Gautefall mfl.) 1 812 500

OK 500K 1 000K 1 500K 2 000K 2 500K 3 000K 3 500K

RINGEBU (Kvitfjell mfl.) 1 737 500

KRØDSHERAD & SIGDAL
(Norefjell og Haglebu mfl.) 1 615 000

ÅSERAL (Bortelid, Ljosland og
Eiekrapen mfl.)

1 600 000

NORD-AURDAL (Valdres mfl.) 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 steg med 1,7  

prosent det siste året. Den typiske sjøhytten kostet  

i snitt kroner 2.244.748,-.

- Den sterke prisveksten fra sesongen 2014/2015 ble 

etterfulgt av en mer forsiktig vekst denne sesongen. 

Til tross for den moderate veksten har vi aldri  

tidligere hatt en høyere snittpris for sjøyhyttene  

i Norge, sa administrerende direktør Christian  

Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i pressemelding 

i forbindelse med slippet av rapporten.

Siste året ble det solgt 2.175 sjøhytter, en oppgang  

på 10,2 prosent fra året før. Hvaler og Fredriksstad  

er kommunene med flest salg det siste året med 

henholdsvis 62 og 59 solgte hytter.

I mai og juni 2016 ble det solgt 627 sjøhytter, som er 

en økning i samme periode fra i fjor på 13,4 prosent.

Våre medlemmer har gjennom det siste året meldt 

tilbake om stor interesse på hyttevisningene. Dette 

gjenspeiler seg i salgstallene. Det er et rekordhøyt 

antall hyttesalg gjennom megler siste året.  

Tradisjonelle sjøhyttekommuner som Hvaler,  

Fredrikstad og Kragerø har hatt flest salg, noe som 

er naturlig når dette også er blant regionene med 

størst utbud av hytter for salg.

I snitt tar det 107 dager å selge en fritidsbolig ved 

sjøen. Det er en nedgang på 18 dager fra samme  

periode i fjor. Raskest gikk det å selge fritidsbolig  

på Nesodden med et snitt på 46 dager. Tregest gikk 

det i Lillesand med et snitt på 249 dager.

Det tar fortsatt relativt lang tid å selge en sjøhytte  

i Norge. Å kjøpe en fritidsbolig følger en helt annen 

takt enn boligmarkedet, og de fleste selgere må  

belage seg på at det tar tid å selge en sjøyhytte.

Lillesand er årets dyreste hyttekommune. En  

gjennomsnittlig fritidsbolig på Lillesand koster  

kr. 5.020.417,-. Deretter følger Tjøme og Sandefjord 

på henholdsvis kr. 4.852.955,- og kr. 4.638.000,-.

Den generelle trenden er imidlertid at selgerne ikke 

oppnår prisantydning. I snitt ble hyttene som ble  

omsatt sist år solgt 1,9 prosent under prisantydning.

Det er flest hytter til salgs i Lindenes, Kragerø  

og Lyngdal med henholdsvis 65, 58 og 45 objekter  

for salg.

Det selges flere dyrere hytter nå enn på flere år,  

noe vi ser i at gjennomsnittsprisene i mange hytte-

kommuner øker. Likevel er det mange hytteselgere 

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

at markedet fremdeles er selektivt i mange områder.
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Figuren viser topp 25 kommuner rangert etter prisnivå.
Dyreste med minst 10 omsetninger. 
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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  

prisutvikling, volum, liggetid og usolgte boliger.

Fylkesboligprisstatistikken bygger på samme  

datagrunnlag som boligprisstatistikken, men  

utviklingen beregnes kvartalsvis. Dette gjør at tallene  

i fylkesrapportene kan avvike fra de månedlige  

statistikkene.

Fylkesboligprisstatistikken for 2016 viser at det er  

ikke bare Oslo og Akershus som har opplevd sterk  

boligprisvekst i 2016. Også en rekke byer og kommu-

ner i Norge har opplevd sterk vekst gjennom året.

I Oslo fikk 11 av 15 bydeler en boligprisveksten på over 

20 prosent i 2016, og i Akershus fikk alle kommuner 

en årsvekst på over 10 prosent og mange kommuner 

mer enn 15 prosent vekst i prisene. Sterkest vekst av 

kommunene i Akershus hadde Ås med 19,3 prosent, 

Bærum med 17,1 prosent og Ski med 16,9 prosent.

I en rekke kommuner og byer i randsonen på Østlandet 

har boligprisene også vokst sterkt i 2016. Ekempelvis: 

På Ringerike vokste boligprisene med 20 prosent  

i 2016. På Gjøvik med 18,8 prosent, og Hamar og 

Kongsvinger med 13,8 prosent og Horten 12,4 prosent.

Det har vært også sterk årsvekst i sentrale områder  

i Nordland og Troms, samt Alta i Finnmark. Sistnevnte 

topper kommunene i de nordligste fylkene med en 

årsvekst på 14,8 prosent. Både i Østfold, Vestfold, 

Grenlandsområdet i Telemark, Oppland og Hedmark 

er det mange kommuner og byer med årsvekst på mer 

enn 10 prosent.

 Generelt har prisveksten vært svakere på Vestlandet 

og Sørlandet, men også her finnes det unntak fra den 

svakere trenden sammenlignet med landet under ett. 

Os kommune utenfor Bergen endte på en årsvekst på 

9,3 prosent, mot Bergen på 5,6 prosent og Haugesund 

fikk en oppgang på 6,9 prosent mot en nedgang  

i Stavanger på 2,1 prosent.

De ti sterkeste boligmarkedene i 2016 utenom  

Oslo og Akershus var:

Ringerike: 20 prosent

Gjøvik: 18,8

Førde: 17, 9 prosent

Drammen: 16,7 prosent

Askim: 16,2 prosent

Jevnaker: 15, 9 prosent

Vestre Toten: 15,5 prosent

Eidsberg: 15,1

Alta: 14,8 prosent

Lier: 14,3 prosent.
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Medieomtale

Eiendom Norge var også i 2016 en av landets mest omtalte 
bransjeorganisasjoner. 

Ifølge medieovervåkningsbyrået Retriever ble  

foreningen i 2016 omtalt i 3678 medieoppslag mot 

3318 oppslag i 2015. Det er oppgang fra året før, som 

i stor grad må tilskrives den store interessen for den 

sterke boligprisutviklingen i 2016. Antall oppslag er 

imidlertid ikke et mål i seg selv, og målt mot både 2015 

og 2014 må mediedekningen av foreningen sies å være 

stabil.

Nedslagsfeltet for foreningen og særlig boligprissta-

tistikken er stor. I snitt nådde omtalen av foreningen 

hver nordmann med 86 medieoppslag i 2016. Retriever 

estimerer annonseverdien av den samlede omtalen  

i 2016 til cirka 312 millioner – en økning fra 190 millio-

ner kroner i 2015 og fra 110 millioner i 2014. 

I 2015 begynte NTB å strømme pressekonferansen. 

Den distribueres av stadig flere nettmedier, og synes 

å ha blitt godt etablert i medienes kretsløp. Dekningen 

av pressekonferansen på NRK Dagsrevyen og TV2  

Nyhetene har økt i førstnevnte sammenlignet med 

2015, da det var mindre dekning av boligmarkedet  

på Dagsrevyen. De mediene som skriver mest  

om Eiendom Norge er med stor overvekt økonomi- 

mediene, henholdsvis Dagens Næringsliv, Finans- 

avisen/Hegnar Online og e24.no. På plassene etter 

følger Botrend, MSN og Adresseavisen.

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 100 medieoppslag per måned. 

Interessen for statistikken er imidlertid konjunkturav-

hengig. Uro i boligmarkedet eller oversiktsvekkende 

tall gir stor oppmerksomhet, på lik linje med at  

interessen er mindre om sommeren når det er lite  

aktivitet i boligmarkedet. 2016 er imidlertid et unntak 

i så måte, da omtalen av statistikken tok seg opp fra 

juni og nådde en topp i september/oktober. Dette må 

tilskrives den sterke prisutvikling i perioden.

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. Eiendom 

Norge synes i større grad å nå gjennom i mediene her, 

og spredningen av medieoppslag er større i 2016 enn 

tidligere år.
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Pressekonferansen for Eiendom Norges boligprisstatistikk ble november 2016 holdt hos Sem og Johnsens boligdag på Grand Hotel i Oslo. 
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Nettrafikk, sosiale medier  
og nyhetsbrev
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Fra 1. januar 2016 til 31. desember 2016 hadde ei-

endomnorge.no i overkant 198 000 unike besøkende. 

Det er en økning på 35 prosent fra 2015. Trafikken 

har som tidligere år en klar topp med publiseringen 

av Eiendom Norge boligprisstatistikk den første uken 

hver måned. Statistikk-siden står for drøyt 35 pro-

sent av den samlede trafikken. Det som skiller årets 

trafikk fra fjoråret er at nettsiden var betydelig mer 

besøkt i sommermånedene, noe som utvilsomt må 

tilskrives den sterke utviklingen i boligprisene  

i perioden.

Våre nyhetsbrev er både en viktig kilde til å spre  

informasjon og å drive trafikk til nettsiden. I 2016 

sendte vi ut 14 eksterne nyhetsbrev. Cirka 3600  

personer abonnerer på disse nyhetsbrevene. Leser-

frekvensen er om lag 40 prosent.

Eiendom Norge er aktivt til stede i sosiale medier, 

henholdsvis Twitter og Linkedin. 

I løpet av året som har gått har Eiendom Norge  

fått en økning i antall følgere på Twitter fra 1551 den  

1. januar 2016 til 1906 følgere den 31. desember 2016.

Eiendom Norges Linkedin-profil ble opprettet våren 

2014, og har per 31. desember 2016 619 følgere. Dis-

se er fortrinnsvis personer med bransjetilknytning.

1. jan. 2016 - 31. des. 2016Oversikt over målgrupper

Språk Økter % Økter

1. nb-no 68 309 52,02 %

2. nb 33 397 25,43 %

3. en-us 17 009 12,95 %

4. ru 2 918 2,22 %

5. en-gb 2 704 2,06 %

6. sv-se 1 050 0,80 %

7. ru-ru 818 0,62 %

8. sv 596 0,45 %

9. (not set) 545 0,42 %

10. zh-cn 393 0,30 %

Oversikt

 Økter

april 2016 juli 2016 oktober 2016

2 0002 000

4 0004 000

Økter

131 315
Brukere

89 056
Sidevisninger

240 629

Sider per økt

1,83
Gjennomsnittlig øktvarighet

00:01:19
Fluktfrekvens

65,99 %

% nye økter

66,01 %

New Visitor Returning Visitor

34%

66%

© 2017 Google

Alle brukere
100,00 % Økter

Eiendom Norge

Alle nettsteddata GÅ TIL RAPPORTEN

Grafen viser antall sidevisninger per dag på eiendomnorge.no fra 1. januar 2015 til 31.desember 2016.

Nettrafikk, sosiale medier  
og nyhetsbrev

Eiendom Norge kommuniserer med jevn frekvens til våre medlemmer  
og følgere via våre nettsider, nyhetsbrev og sosiale medier.
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Programarbeid

Statssekretær Per-Willy Amundsen (Frp) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på Eiendom Norge konferansen 2016.
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Programarbeid – måloppnåelse

Administrasjonen har jobbet målrettet med det politiske handlings- 
programmet i 2016. Her er en oversikt over arbeidet gjennom året.

BOLIGPOLITISKE SAKER

Mål: Eiendom Norge vil jobbe for at den norske  

boligmodellen opprettholdes og ikke undermineres. 

HVA HAR SKJEDD?

Den norske boligmodellen, kjennetegnet av at 8 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 i de fleste politiske sammenhen-

ger i 2016 understreket viktigheten av å opprettholde 

den norske boligmodellen, eksempelvis under vårt 

arrangement på Arendalsuka og i høringssvar til  

boliglånsforskriften.

Mål: Eiendom Norge ønsker en samordning av  

boligrelaterte lover og at sentrale lover skal  

underlegges Kommunal- og Moderniserings- 

departementet.

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. 

I 2016 har vi hatt særlig oppmerksomhet på forholdet 

mellom plan- og bygningsloven og eierseksjonsloven, 

da sistnevnte er i en revideringsprosess. Les mer 

under bransjesaker.

Mål: Eiendom Norge ønsker en helhetlig bolig- 

politikk, der stabil boligbygging blir en overordnet 

politisk målsetting, og boligpolitikk og samferd-

selspolitikk sees i sammenheng.   

HVA HAR SKJEDD?

Under den borgerlige regjeringen siden 2013 har det 

blitt mer oppmerksomhet om sammenhengen mellom 

boligbygging og samfunnsøkonomisk lønnsomme 

investeringer i samferdsel. Eiendom Norge har i 2016 

støttet etableringen av bymiljøavtalene henholdsvis  

i høringen til statsbudsjettet og høringen om regions-

reformen. Dessuten gikk administrerende direktør 

Christian Vammervold Dreyer bredt ut på pressekon-

feransen for boligprisstatistikken i august og støttet 

deler av Arbeiderpartiets dok. 8-forslag om en aktiv 

boligpolitikk, henholdsvis lovpålagte boligplaner  

i kommunene og statlig boligbehovsanalyser. Dreyer 

debatterte også forslaget med kommunal- og mode-

rinseringsminister Jan Tore Sanner (H) på Dagsnytt 18.

Forslaget ble imidlertid høsten 2016 nedstemt  

i Stortinget.

Under Arendalsuka arrangerte Eiendom Norge 

sammen med Norges Eiendomsmeglerforbund (Nef) 

en debatt om aktiv boligpolitikk, hvor både rikspolitike-

re og lokalpolitikere fra Oslo og Kristiansand deltok.  

Vi fikk frem viktigheten av lokale myndigheters vedtak 

for å sikre en tilstrekkelig boligforskyning. Særlig har 

vi understreket viktigheten av dette i hovedstaden  

hvor prisveksten gjennom 2016 er vært ekstrem.  

Christian Vammervold Dreyer innleder på Arendalsuka 2016.
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I kronikker både i Finansavisen og DN kritiserte Dreyer 

Oslo kommune for å ikke ta rollen som markeds- 

regulator alvorlig nok.

Mål: Eiendom Norge mener endringer i beskatningen 

av eiendom må være velbegrunnet, og ikke undermi-

nere den norske boligmodellen.

HVA HAR SKJEDD?

I mai ble samarbeidspartiene Høyre, Frp, Krf og  

Venstre enige om skattereformen. I motsetning til  

hva som ble forslått av Scheel-utvalget valgte stor-

tingsflertallet å videreføre dagens lave beskatning  

av primærboligen – en ordning vi støtter. Sekundær- 

boliger og næringseiendom ble ytterligere skjerpet 

gjennom økt likningsverdi. Det ble dessuten, etter 

Eiendom Norges innspill, enighet om å uttrede  

muligheten for et sjablongsystem for fritidsbolig  

lik dagens system for primærbolig.

Eiendom Norge har i høringen til statsbudsjettet 2017 

minnet politikerne om viktigheten av å avskaffe eller 

eventuelt redusere dokumentavgiften. De politiske 

partiene mottok også våren 2016 innspill fra Eiendom 

Norge til sine partiprogram 2017-21 om blant annet 

dette.

Mål: Eiendom Norge mener dagens egenkapitalkrav 

ved boligkjøp fungerer godt, og ønsker ikke et  

strengere krav til egenkapital. 

HVA HAR SKJEDD?

Eiendom Norge var i mars 2015, da forskriftsfesting av 

egenkapitalkravet ble sendt på høring imot forskrifts-

festing. Da vi ikke fikk gehør for dette valgte vi å støtte 

regjeringen i å etablere en midlertidig forskrift. 

Finansministeren Siv Jensen valgte i desember 2016 

å forlenge og stramme inn forskriften etter forslag fra 

Finanstilsynet. 

Eiendom Norge støttet å forlenge forskriften, men 

ikke å stramme den inn. Jensens innstramninger var 

overraskende, da hun etablerte egne utlånsregler for 

sekundærbolig i Oslo kommune og beholdt en viss 

fleksibilitet hos bankene til å fravike fra forskriften. 

I lys av den sterke gjeldsveksten og boligprisveksten 

fra og med mars 2016 valgte vi i desember å offentlig 

støtte innstrammingen med begrunnelse i finansiell 

stabilitet.

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  

2017 støttet at regjeringen ikke har økt rammene til 

Husbanken, og understreket nødvendigheten av et 

velfungerende privat kredittmarked.

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.

HVA HAR SKJEDD?

Fristen for frivillige sammenslåing av norske kommu-

ner løp ut sommeren 2016, og ved utgangen av 2016 

lå det an til om lag et hundre frivillige sammenslåin-

ger. Selv om det burde være flere sammenslåinger, 

spesielt rundt de store byene, mener Eiendom Norge 

at reformen foreløpig kan vurderes som en moderat 

suksess.

Kommunereformen må også sees i sammenheng med 

regionsreformen. Eiendom Norge deltok på høring om 

regionsreformen i Stortinget i mai, hvor vi blant annet 

understreket at det er vesentlig at et overordnet ansvar 

for tilstrekkelig boligbygging tillegger et høyere forvalt-

ningsnivå enn kommunene.

Eiendom Norge er i så måte positiv til den kommende 

regionsreformen.

Mål: Eiendom Norge vil bidra med bransjens kompe-

tanse til forenkling av plan- og bygningsloven. 

HVA HAR SKJEDD?

Eiendom Norge har fulgt debatten om forenklinger av 

plan- og bygningsloven og ny teknisk forskrift og er 

positive til forenklinger og modernisering av lovverket.

Fagsjef Hanne Nordskog-Inger har for øvrig bidratt 

med innspill til saker med relasjon til bransjens  

regelverk. Se også under bransjesaker.

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 –  

Direktorat for Byggkvalitet sitt prosjekt for digitalise-

ring og forenkling av byggesaksprosesser.

Kommunal- og moderniseringsminister besøkte Eiendom Norge i forbindelse med forslag til endring av eierseksjonsloven i desember 2016.
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Eiendom Norges fagsjef Hanne Nordskog-Inger har 

deltatt i Kartverkets brukergruppe for elektronisk 

tinglysing, og har i 2016 vært med på en rekke bruker-

møter hos Kartverket. E-tinglysing er blitt testet i løpet 

av 2016 og skal implementeres i april 2017. 

Mål: Eiendom Norge mener konsesjonsloven bør 

oppheves.

HVA HAR SKJEDD?

Daværende landbruks- og matminister Sylvi Listhaug 

fikk ikke gjennomslag i Stortinget for en full libera-

lisering av konsesjonsloven og omsetning av land-

brukseiendom. Etter et anmodningsvedtak i Stortinget 

leverte Landbruks- og matdepartementet nye forslag 

til endringer av lovverket i juni 2016.

Eiendom Norge støttet primært det opprinnelige 

forslaget. Sekundært gav Eiendom Norge støtte til de 

foreslåtte endringene som vi forventer vil bidra til en 

forenkling av regelverket, mindre ressursbruk i byrå-

kratiet og at det vil gi den enkelte eier større råderett 

over egen eiendom.

Eiendom Norge støttet også flytting av regelverk om 

arealgrenser og beløpsgrenser innenfor priskontroll, 

slik at dette nå blir i lovs- og forskriftsform.

BRANSJEPOLITISKE SAKER

Mål: Eiendom Norge skal arbeide for eiendoms- 

meglingsbransjens rammebetingelser og sikre 

forbrukerne effektive og trygge eiendoms- 

transaksjoner.

HVA HAR SKJEDD?

I 2016 har Eiendom Norge i tillegg til møter med  

berørte departementer besvart høringer på både  

lovendringsforslag på garantibestemmelsen § 12  

i bustadoppføringslova og til aktuell NOUer. Det gjelder 

spesielt NOU 2016:10 hvor et utvalg har evaluert  

virkningen av dagens regler om garantistillelse ved 

oppføring av ny bolig for forbruker. Utvalget har særlig 

sett på forholdet mellom kostnadene ved dagens  

ordning og den forbrukerbeskyttelse som ordningen 

gir.

Mål: Eiendom Norge mener det er behov for  

reguleringer av hele eller deler av Avhendingslova 

og Bustadoppføringslova, samt at reguleringer  

i fremtiden skal skje i transaksjonslovgivningen og 

ikke i lov om eiendomsmegling. Eiendom Norge  

mener regjeringen bør vurdere å nedsette et utvalg 

som kan legge grunnlaget for en boligkjøpslov.

HVA HAR SKJEDD?

Se punkt over.

I møter med relevante departementer har vi ved  

en rekke anledninger presisert viktigheten av at  

innstramminger i eiendomsmeglingslovverket, for 

eksempel ved budgivning for å skape økt utrygghet  

for forbrukerne. Vi mener at fenomener som kupping 

ikke ville så utbredt, hvis bestemmelsene om bud- 

givning hadde vært regulert i avhendingsloven fremfor 

eiendomsmeglingsloven. 

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 SK JEDD?

Finansdepartementet valgte i 2016 å nedsette et  

oppgjørsutvalg som et steg i revidering av lov om  

eiendomsmegling. Bakgrunnen for utvalget var  

Finanstilsynets bekymring for at beholdningen av 

klientmidler hos noen eiendomsmeglingsforetak  

overstiger det som dekkes av foretakenes sikkerhets-

stillelse. Christian V. Dreyer deltok som Eiendom  

Norges representant i utvalget. Eiendom Norge  

nedsatte en intern arbeidsgruppe bestående av Tone 

Sørfjord (Eiendomsmegler Krogsveen), Else Anett 

Botolfsen (Megleroppgjør AS), Christina Amundsen 

(Proaktiv Eiendomsmegling), Monica Steene  

(Dnb Eiendom), Christina Lyngtveit-Petersson  

(Eiendomsmegler Dahl), Marit S. Parmann (Webopp-

gjør) og Hanne Nordskog-Inger (Eiendom Norge) for 

å jobbe opp mot utvalget, slik at bransjen forankret 

Eiendom Norges stemme best mulig i utvalget. 

Dette var en spesielt viktig sak for bransjen, da det var 

en risiko for at all behandling av klientmidler kunne 

skje utenfor meglerforetaket. Eiendom Norge mente 

og mener fortsatt at klientmidlene er tryggest hos 

eiendomsmegler. 

Oppgjørsutvalget konkluderte med at gjeldende  

oppgjørsordning er effektiv, pålitelig og lite kost-

nadskrevende. Det har ikke fremkommet tilfeller  

med tap av klientmidler.

Utvalget ble i mandatet bedt om å vurdere løsninger 

Oppgjørsutvalget. Fra venstre: Tonje Skjelbostad (Forbrukerombudet), Inger Granli (Finansdepartementet), Carl O. Geving (Nef), Marit Skjevling (sekre-
tær, Finanstilsynet) , Erik Bunæs (Finanstilsynet), Anne-Kari Tuv (Finanstilsynet), Thomas Bartholdsen (Forbrukerrådet), Christian V. Dreyer (Eiendom 
Norge) og Hanne Storstein (DNB/FNO). Foto: Carl O. Geving.
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med direkteoppgjør av kjøpesummen, men der 

eiendomsmegler fortsatt står for den praktiske  

gjennomføringen av oppgjøret. Utvalget kom til at en 

slik løsning ikke vil redusere risiko nevneverdig, og vil 

medføre både økte kostnader og redusert effektivitet. 

Mål: Eiendom Norge vil arbeide for at bruken av 

teknisk tilstandsanalyse øker, og at det stilles lov-

krav til kompetanse og profesjonsansvar til de som 

produserer rapportene.

HVA HAR SK JEDD?

Gjennom 2016 har Eiendom Norge jobbet strukturert 

for å anbefale tilstandsrapporter fremfor Verdi- og 

lånetakst også i Oslo og Bergen. Dette har resultert 

i en kraftig økning i bruken gjennom året. For fjerde 

kvartal 2016 viser målinger fra Protector Forsikring at 

86 prosent av alle eneboliger, rekkehus og tomanns-

boliger i Norge ble solgt med tilstandsrapport, opp fra 

76 prosent i første kvartal. I Akershus økte bruken fra 

33 til 74 prosent i samme periode. Bruken av tilstands-

rapporter ved salg av leiligheter øker også betydelig. 

Den økte bruken er et positivt bidrag for å trygge bolig-

handelen. Likevel er det fremdeles et behov for å sikre 

kvaliteten av takstmenn og i likhet med takstbransjen 

ønsker vi en regulering av yrket. 

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

pålitelig informasjon fra kommunene ihht. lov om 

eiendomsmegling §6-7.

HVA HAR SK JEDD?

Eiendom Norge har vært engasjert i denne saken på 

flere arenaer. Vi har i tillegg til høringssvar til eier-

seksjonsloven kommunisert problemstillingene til 

Kommunal- og moderniseringsdepartement, i flere 

Fagforum og i Forum for plan-og bygningsrett.

I slutten av 2016 oversendte Kommunal og bered-

skapsdepartementet en proposisjon til Stortinget (prop 

39 L) med forslag om endring av eierseksjonsloven 

slik at det nå innføres en koblingsregel med plan og 

bygningsloven. Dette betyr at ved seksjonering av 

bestående bygg må boligen være en godkjent boenhet 

før seksjonering kan tillates. Dette er en sak Eiendom 

Norge har jobbet med i mange år, og det var derfor 

gledelig at statsråd Jan tore Sanner valgte å besøke 

Eiendom Norge i forbindelse med at saken ble offent-

lig. Det gjenstår at Stortinget slutter seg til Regje-

ringens forslag, noe vi forventer da dette vil være en 

trygging av bolighandelen i Norge.

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 Norge har gjennom 2016 tatt initiativ til og 

deltatt i en rekke interne bransjeutvalg og eksterne 

utvalg der bransjen deltar i. I alle utvalgene har utvalg-

te nøkkelpersoner blant medlemmene deltatt med sin 

kompetanse. 

Eiendom Norges fagutvalg er aktive både i saker som 

angår bransjen internt, men også i høringsprosesser 

og dialog med Forbrukerombud, Forbrukerråd med 

flere.

Eiendom Norge har også nedsatt en utleiegruppe som 

jobber med aktuelle saker for utleiemeglere.

Eiendom Norge har gjennom et arbeidsutvalg sammen 

med Eiendomsverdi utviklet en salgsversjon av pro-

duktet E-takst, for å trygge prising i bolighandelen. 

Eiendom Norge har gjennom en rekke utvalg med 

Schibsted jobbet både med det overordnede samar-

beidet om Schibsteds tjenester og kanaler, samt med 

konkrete saker som tjenestene Livvin og Minbolig, 

Eiendomsmeglerguiden og innhold på annonser på 

finn.no.

Eiendom Norge har jobbet med Hvitvasking i eget 

utvalg- både med Økokrim og med Finanstilsynet

Fokuset har vært på å forbedre rutinene i bransjen.

Eiendom Norge inviterte Forbrukerombudet, Forbru-

kerrådet og Norges Eiendomsmeglerforbund til å gå 

sammen om et «opprop» for trygging av klientmidlene, 

der målsettingen var å trygge forbrukernes midler 

i bolighandelen gjennom å forbedre den særnorske 

innskuddsgarantien. Oppropet ble hørt og en vesentlig 

forbedring ligger til endelig behandling i Stortinget. 

Administrasjonen er helt avhengig av deltagelse 

fra nøkkelpersoner hos medlemmene i ulike saker 

foreningen jobber med. Engasjementet og innsatsen 

som legges ned i foreningsarbeid i 2016 har vært 

enestående. 

Mål: Eiendom Norge vil arbeide for at reguleringene 

i rundskriv er optimale overfor forbrukere, megler 

og for kreditorer.

HVA HAR SK JEDD?

Eiendom Norge jobber kontinuerlig overfor Finanstil-

synet og har hatt flere møter hvor gode ideer er blitt 

utvekslet.

Mål: Eiendom Norge skal arbeide for bransjens 

rammebetingelser. 

HVA HAR SK JEDD?

Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge 

har i 2016 samlet seg bak forsikringsordningen i  

NEFS - og NEFS har skiftet navn til Forsikringsfondet.

Norges Eiendomsmeglerforbund Skadeforsikrings-

fond (NEFS) ble opprettet i 1990. Det var en tid hvor 

bransjen bestod av mange små selvstendige aktører 

med behov for et organisert innkjøp av profesjonsan-

svarsforsikringer. Siden den gang har bransjen har 

forandret seg fra små enheter til dagens marked hvor 

foretakene i hovedsak er organisert i kjeder. For-

sikringsfondet betjener i dag cirka 50% av bransjen. 
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Fortsatt gode resultater i 
Norsk Kundebarometer

Aktiv topper også i år omdømmeundersøkelsen Norsk Kundebarometer 
innen eiendomsmegling.

I mai offentliggjorde Handelshøyskolen BI resultatene 

av den anerkjente omdømme- og merkevareundersø-

kelsen Norsk Kundebarometer.

Også i 2016 viser undersøkelsen gode resultater for 

eiendomsmeglingsbransjen og stabile resultater  

sammenlignet med 2015.

FINN.NO BEST PÅ OMDØMME

Årets vinner i undersøkelsen av alle bransjer er  

Finn.no.

Nettstedet FINN.no oppnår en kundetilfredshetsscore 

på 84,8 av maksimalt 100 oppnåelige poeng, og vinner 

med det Kundetilfredshetsprisen 2016.

– Norske forbrukere ønsker seg bedrifter som kan 

hjelpe dem med å få en enklere og mer effektiv hver-

dag. Det har FINN.no lykkes med å få til gjennom flere 

år, konstaterer høyskolelektor Pål Rasmus Silseth ved 

Handelshøyskolen BI som er prosjektleder for Norsk 

Kundebarometer ved BI.

AKTIV IGJEN PÅ TOPP I BRANSJEN

Av de bedriftene som er målt i eiendomsmeglings-

bransjen er det Aktiv Eiendomsmegling som scorer 

høyest. Dette er sjette året på rad at Aktiv får bran-

sjens toppscore, og årets resultat er det høyeste  

blant eiendomsmeglerkjeder siden starten av  

undersøkelsen i 2002.

Tre andre eiendomsmeglingsforetak er med i under-

søkelsen, og på plassen bak Aktiv følger Krogsveen, 

Eiendomsmegler1 og DNB Eiendom.

– Det er utrolig morsomt å vinne bransjeprisen  

for sjette året på rad. Vi har de siste årene jobbet  

målrettet for å ha bransjens mest fornøyde kunder.  

Det er svært inspirerende å se at det arbeidet vi har 

lagt ned, betaler seg i høy kundetilfredshet. Aktiv 

vokser og etablerer stadig nye kontorer. At vi for sjette 

året på rad har de mest fornøyde kundene, tyder på at 

kundetilfredshet virkelig er blitt en del av Aktiv-kultu-

ren, kommenterer Finn Magnus Rogne-Hansen, Adm. 

direktør i Aktiv Eiendomsmegling.

– Eiendomsmeglerbransjen har hevet seg betraktelig 

de siste årene, og det er positivt. Vi må imidlertid ikke 

stoppe opp, og et av de områdene hvor vi ser det er et 

stort potensial er rådgiving i forbindelse med kjøp.  

Å selge eller kjøpe bolig handler om å selge hjemmet 

sitt, eller skape et nytt, og da handler det om mye mer 

enn penger. Vår oppgave er å forvalte dette på best 

mulig måte: det handler både om å få best mulig pris, 

men også å skape trygghet rundt hele prosessen for 

både kjøper og selger, forteller Rogne-Hansen.

OM NORSK KUNDEBAROMETER:

Norsk Kundebarometer er et 

forskningsprosjekt ved Handels-

høyskolen BI som gjennom tjue år 

har målt tilfredshet og lojalitet blant 

norske forbrukere.

Mer enn 9200 forbrukere har sagt sin 

mening i årets undersøkelse, og fortalt 

hvor fornøyde der er med bedrifter de 

kjøper varer og tjenester hos.

Norsk Kundebarometer. Et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI. www.kundebarometer.com
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Økt kundetilfredshet i  
eiendomsmeglingsbransjen

Det er resultatet av analysebyrået Opinions årlige undersøkelse av  
kundetilfredsheten i bransjen.

Det er det niende året Opnion utfører undersøkelsen 

på vegne av Eiendom Norge.

Undersøkelsen er utført av seniorrådgiver Dag  

Andersen.

KONKLUSJONENE

Undersøkelsen konkluderer med følgende:

• Kundetilfredsheten i bransjen går litt frem, men 

har forbedringspotensiale. Bransjen har mest  

å hente på å bli bedre i prosessen etter visning.

• Viktigst for valg av megler er tidligere erfaringer 

og venner/kjente.

• Måten meglere opptrer på er meget viktig – i alle 

salg/kjøps situasjoner.

• De aller fleste variabler er avhengig av om  

kundene fikk over eller under prisantydning.  

Derfor er trolig forventningsavklaring hos  

selgeren en viktig oppgave for megleren, og  

undersøkelsen viser at bransjen kan bli bedre  

når det gjelder rådgivning av kunden.

POSITIV UTVIKLING

– Det er selvfølgelig gledelig å observere at kunde- 

tilfredsheten blant boligselgere forsetter å stige på de 

fleste områdene, sa Eiendom Norges administrerende 

direktør, Christian Vammervold Dreyer.

– Men selv om boligselgerne er vesentlig mer fornøyd 

nå enn da vi startet disse undersøkelsene, så er det 

fremdeles mange deler av bolighandelen der det er 

rom for forbedringer. Noe jeg er helt sikker på at både 

foretak og enkeltmeglere har fokus på, og det vil også 

i år bli jobbet målrettet i meglerbransjen for å øke 

tilfredsheten ytterligere, sa Dreyer.

OM UNDERSØKELSEN:

• Måler kundetilfredshet blant 

selgere av bolig 2016.

• Gjennomført i uke 9 til 13 i 2016.

• Popup-spørreskjema på  

www.finn.no/eiendom.

• Samtlige vi har intervjuet har 

solgt, eller forsøkt solgt, et objekt 

i løpet av det siste året og er over 

18 år.

• Utvalg: 896 boligselgere.
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Boligdagene 2016

28. og 29. april gikk Boligdagene 2016 av stabelen. Eiendom Norges  
administrerende direktør Christian V. Dreyer var konfransiér. 

28 og i 29. april 2016 gikk Boligdagene 2016 av  

stabelen i Strömstad, med nærmere 200 aktører fra 

boligbransjen til stede. Et brennhett boligmarkedet  

i Oslo dannet bakteppe for programmet, og sentralt 

under konferansen var hva som skal til for å for å 

bremse presset i boligmarkedet.

Det var lagt opp til debatt mellom Baard Schumann, 

administrerende direktør i Selvaag Bolig, Anders Ø. 

Røberg-Larsen, byrådssekretær Byrådsavdeling for 

byutvikling i Oslo kommune og Jan Ludvig Andreassen, 

sjeføkonom i Eika Gruppen.

RETT I STRUPEN

Baard Schumann gikk rett i strupen på byrådssekre-

tær Røberg-Larsen under debatten.

– Planprosessene gikk tregt under det forrige byrådet, 

men nå er det verre enn noen gang. Dere fremstår 

som hodeløse kyllinger som ikke vet hva dere skal 

gjøre for å få bukt med utfordringene i boligmarkedet, 

fyrte Schumann løs mot byrådssekretær Røberg- 

Larsen.

– Nå synes jeg du er urimelig. Vi har mange gode 

prosesser på gang, og vi jobber med en del spennende 

grep, parerte Røberg-Larsen, et svar som ikke var nok 

til å stagge en hoderystende Schumann.

– Jeg hører at du sier at dere har «prosesser på gang» 

for å løse problemet. Vi trenger volum, ikke flere lange 

prosesser som forsinker utbygging, repliserte Schu-

mann.

Før debatten redegjorde Per-Willy T. Amundsen,  

statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepar-

tementet,  for hvilke tiltak Regjeringen har for å  

bremse prisgaloppen i pressområdene.

– Det er utfordringer i boligmarkedet, særlig gjelder 

dette de store byene og spesielt i Oslo. Det må bli 

bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel. Vi jobber 

med å legge til rette for et enklere regelverk, vi vil ha 

økt smidighet ved planendringer og mer forutsigbare 

planprosesser.

Han kom samtidig med et stikk til boligutbyggerne.
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– Vi må se på nye måter å bygge på, uten at dette skal 

gå ut over grunnleggende kvaliteter. Eiendomsutvikler-

ne må bli mer fremtidsrettet og ta mer samfunnsan-

svar.

– BOLIGPRISENE VIL FORTSETTE OPPOVER

Debattleder Christian Vammervold Dreyer, administre-

rende direktør i Eiendom Norge, poengterte at det er 

liten sannsynlighet for at prisgaloppen i Oslo-regionen 

skal avta med det første.

– Det har aldri vært så få boliger til salgs i Oslo. Med 

en så lav tilbudsside er det lite som tyder på at prisene 

skal stabilisere seg med det første.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen mener på sin side 

at regelverket for å bygge er alt for komplisert, og at 

bedre kollektivløsninger må på plass. Og de må på 

plass raskere enn det som er tilfelle i dag, sier han.

– Jeg bor på Fornebu, og har innsett at Fornebubanen 

neppe kommer i min levetid, sa Andreassen.

VI JOBBER MED DET

– Vi jobber med tiltak for å få plass planer for bedre 

infrastruktur, slik at områder som ikke er så attraktive 

å bygge ut i dag kan få mer fokus fra boligutbyggerne. 

Vi er også ferd med å sette ned et boligvekstutvalg,  

sa byrådssekretær Røberg-Larsen.

– Et boligvekstutvalg er bra. Men også i dette tilfel-

let tar ting for lang tid. Dere har snakket om et slikt 

utvalg i flere måneder. Vi trenger handling og ikke bare 

snakk, sa Selvaag-sjef Baard Schumann.

Saken ble opprinnelig publisert hos Estate Nyheter.  Foto: Estate Media AS.
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PROGRAM BOLIGDAGENE FREDAG 29. APRIL

09:40 TRENDER I MARKEDET OG MODERNE BOLIGPROSJEKTER

Samtaledeltaker:

Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør i Finn AS

Fredrik von Krogh, eiendomsmegler i Proaktiv Prosjektmegling AS

Kristen Rikter-Svendsen, markedsansvarlig i Profier

10:20 SKATT OG AVGIFT VED KONVERTERING FRA NÆRING TIL BOLIG

Agnete Haugerud, advokat og partner i EY

Morten Christophersen, advokat og senior manager i EY

11:20 SAMHANDLING OG TILLIT

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS

11:50 DE BESTE BOLIGPROSJEKTENE 

Harald Martin Gjøvaag, utviklingsdirektør i Selvaag Bolig

Reinhard Kropf, partner i Helen & Hard

Mathis Grimstad, administrerende direktør i Stor Oslo Eiendom

Thomas Pedersen, arkitekt, assosiert partner og avdelingsleder Oslo Aart Arkitekter

PROGRAM BOLIGDAGENE, TORSDAG 28. APRIL

13:00 ÅPNING OG VELKOMST  

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge

13:10 BYUTVIKLING OG BOLIGPOLITIKK 

Per-Willy T. Amundsen, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

13:35 KONKRETE MÅL OG VIRKEMIDLER 

Samtaledeltaker:

Baard Schumann, administrerende direktør i Selvaag Bolig

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen

Anders Ø. Røberg-Larsen, byrådssekretær Byrådsavdeling for byutvikling i Oslo kommune

14:05 FREMTIDIG AREALPLANLEGGING UNDER PRESS – ET JURIDISK SKRÅBLIKK

Tarjei Pedersen, advokat og partner i Kluge Advokatfirma

Knut Prestvik, advokat og partner i Kluge Advokatfirma

14:45 BOLIGKRAKK ELLER IKKE? 

Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge

15:15 FINANSIERING AV BOLIGPROSJEKTER

Tiril Haug Villum, administrerende direktør i Pareto Bank

16:10 10 GODE PROSJEKTER HELLER ENN 15 MIDDELS

Simen Thorsen, styreformann i Solon Eiendom

Andreas Martinussen, administrerende direktør i Solon Eiendom

16:40 MARKEDSFØRING AV BOLIGER – TA DEL I DEN NYE DIGITALE REVOLUSJONEN!

Aleksander Akerjordet, daglig leder og partner i Ad:wiser

Leo Brunvoll, partner og rådgiver i Ad:wiser

17:00 ARCHITECTURE, DESIGN AND URBANISM

Yama Karim, Architect and Partner at Daniel Libeskind Studio New York
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Konferansen samlet i år cirka 170 foretaksledere og gjester.

Eiendom Norge konferansen

10. mars gikk Eiendom Norge konferansen 2016 av stabelen på 
Hotel Continental. 

Eiendom Norge konferansen

09.00 – 0910: Velkommen ved styreleder Leif J. Laugen

TEMA: RENTER OG BOLIGMARKEDET

Ordstyrer: Aslak Bonde

09.10 – 0915: «Gjeld – sangen ingen vil høre» ved Hilde Louise Asbjørnsen.

09.15 – 0945: Hva er igjen av rentevåpenet i norsk pengepolitikk? Ved professor Øystein Thøgersen.

09.45 – 1015: Lavrenteregime: Hva betyr det for boligmarkedet? Paneldebatt med Øystein Thøgersen, professor Erling  

       Røed Larsen, sjefsøkonom Elisabeth Holvik og tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem.

TEMA: POLITIKK I BOLIGMARKEDET

Ordstyrer: Aslak Bonde

10.45 – 11.00: Kan markedet temmes? Ved boligforsker Kim Astrup.

11.00 – 11.15: Regjeringens strategi for boligmarkedet. Ved statssekretær Per Willy Amundsen (Frp).

11.15 – 11.30: Kan regjeringen temme boligmarkedet? Samtale med Kim Astrup og Per Willy Amundsen.

11.30 – 12.00: Forbrukerpolitikk i boligmarkedet. Ved forbrukerombud Gry Nergård.

TEMA: FREMTIDEN I BOLIGMARKEDET

Konfransier: Adminstererende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

13.00 – 13.45: Når begynner fremtiden? Ved futurolog Magnus Lindkvist.

13.45 – 14.05: Schibsted inn i fremtiden. Ved administrerende direktør i Finn.no, Sondre Gravir.

14.05 – 14.30: Big Data – Big Business? Ved konsernsjef i Lyse, Toril Nag.

1430 – 15.00: Pause

15.00 – 15.25: Eiendomsmegling i sosial medier. Ved høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI, Cecilie Staude.

15.25 – 15.50: Digitaliseringen endrer alt! Ved direktør for kommunikasjon og digital utvikling, Forbrukerrådet, 

        Christian Brosstad.

1550 – 16.30: Disrupt or disappear. Ved Dr. Thierry Dupont, Global Trends.

BANKETT PÅ KVELDEN MED UNDERHOLDNING AV HILDE LOUISE ASBJØRNSEN.
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Aktiv boligpolitikk: Hvordan 
tilrettelegge for tilstrekkelig 
boligbygging?

Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund (Nef) arrangerte  
debattmøte om boligpolitikk under Arendalsuka den 18. august 2016.

Kristiansand og Oslo kommune har de senere årene 

vært best og dårligst i Norge til å tilrettelegge for 

boligbygging. Det påvirker forholdet mellom tilbud og 

etterspørsel, og dermed også boligprisene.

Kristiansand har gjennom aktiv boligpolitikk de siste 

fem årene lagt til rette for stabil boligbygging, mens 

boligforskyningen i Oslo i samme periode ikke har 

vært tilpasset behovet.

Hva har Kristiansand gjort riktig?

Og: Hva kan Oslos (nye) byrådsleder Raymond  

Johansen (Ap) lære av sørlandshovedstaden for  

fikse Oslos dysfunksjonelle boligmarked?

Og: Hva kan rikspolitikerne gjøre for å bidra til tilstrek-

kelig boligbygging?

I DEBATTPANELET STILTE I TILLEGG:

Anne Beathe K. Tvinnereim (Sp), nestleder,  

Senterpartiet.

Mudassar Kapur (H), boligpolitisk talsperson,  

Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Sveinung Rotevatn (V), komiteleder,  

Energi- og miljøkomiteen.

Christian Vammervold Dreyer, administrerende  

direktør, Eiendom Norge.

Carl O. Geving, administrerende direktør,  

Norges Eiendomsmeglerforbund (Nef).

Debattleder: Stein Kåre Kristiansen (Gambit).

Sted: Madam Reiersen, Arendal.

Tid: Torsdag 18. august 2016. kl 1330-1500
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Bransjemøter

Direktør for markedstilsyn i Finanstilsynet Anne Merethe Bellamy Foto: NEF
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Bransjemøte i Oslo

- Eiendomsmeglingsbransjen i Oslo står samlet bak et felles løft for å øke 
presisjonsnivået i prisingen i Oslo, sier administrerende direktør Christian 
Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Onsdag 21. september inviterte Eiendom Norge og 

Norges Eiendomsmeglerforbund foretakene i Oslo  

til et bransjemøte i Eiendom Norges lokaler. Tema 

for dagen var prisingen av boliger i Oslo. Foreningene 

hadde også invitert Forbrukerombudet og Finanstilsy-

net til å komme med sine syn på situasjonen.

Bakteppet for initiativet er at eiendomsmeglings- 

bransjen i Bergen og Oslo har erstattet rapporten 

Verdi- og lånetakst med tilstandsrapporter i bolig-

handelen. Nå som eiendomsmeglingsbransjen har 

eneansvaret for markedsverdisettingen er det ekstra 

viktig at presisjonsnivået i prisingen av boliger for salg 

er best mulig.

- Eiendomsmeglingsbransjen har naturlig nok den 

beste kompetansen til å sette riktig pris i markedet. 

Erfaringene i resten av landet er at eiendomsmegler-

ne treffer godt i prisingen, møtet var viktig for å øke 

det interne fokuset på riktig prising også i Oslo, sier 

administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer 

i Eiendom Norge.

Fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerom-

budet var tydelig i sin presentasjon at avvikene mellom 

prisantydning og pris i 2016 har vært for store, og at 
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ombudet forventer bedre presisjon.

– Dette kan bransjen gjøre gjennom en kollektiv 

snuoperasjon, sa Skjelbostad Hovde.

Direktør for markedstilsyn i Finanstilsynet Anne  

Merethe Bellamy var også tydelig i sine forventninger 

til bransjen. Hun pekte konkret på at prisfastsettelsen 

til meglerne må overvåkes særskilt fra ledelsen og at 

meglers prissetting skal dokumenteres på hver enkelt 

sak.

Bellamy understreker at et velfungerende boligmar-

ked, herunder riktig prising, er viktig for finansiell 

stabilitet. Det er derfor viktig, ikke bare for kjøpere 

og selgere, men også for finansinstitusjoner og myn-

dighetene.  Finanstilsynets presentasjon er lagt ut på 

Finanstilsynets nettsider, og er obligatorisk lesing for 

alle aktører i eiendomsmeglingsbransjen.

Både Finanstilsynet og Forbrukerombudet roset  

bransjen for å ta et offensivt tak i prisproblematikken, 

og forventer at det i kjølvannet vil bli en synlig  

forbedring i markedet.

Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom  

Norge stiller nå tydelige krav til at medlemmer i begge 

foreningene tar sitt ansvar i å øke presisjonsnivået.

I diskusjonene på slutten av møtet var det en bred 

oppslutning om at bransjen som helhet, hvert enkelt 

foretak og hver enkelt megler nå skal løfte dette som 

prioritert fokus.

- Eiendomsmeglingsbransjen i Oslo står samlet bak et 

felles løft for å øke presisjonsnivået i prisingen i Oslo, 

sier Dreyer.
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Møte med myndighetene om 
prising i Oslo

En rekke relevante myndigheter er fornøyd med arbeidet som gjøres for å 
bedre prising av boliger i Oslo.

Dette kom frem på et møte med relevante myndigheter 

8. desember 2016.

Møtet ble arrangert av Norges Eiendomsmeglerfor-

bund (NEF) og Eiendom Norge i fellesskap.

På møtet ble det presentert hvilke tiltak som var  

gjort for å få et bedre presisjonsnivå i prising i  

Oslomarkedet denne høsten.

KULTURENDRING

Initiativet i eiendomsmeglingsbransjen i september  

i år for få mindre avvik mellom prisantydning og  

solgtpriser har gitt resultater.

-Vi opplever at vi begynner å få kontroll i Oslo, innledet 

NEFs administrerende direktør Carl O. Geving.

Styreleder i NEF, Kurt Buck påpekte at det har skjedd 

en kulturendring i bransjen:

NY TEKST og 
BILDER
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-Det er ikke god tone blant meglere å prise feil,  

påpekte Kurt Buck.

Administrerende direktør Christian Vammervold  

Dreyer i Eiendom Norge presenterte statistikk som  

viste at avviket i Oslo mellom annonsert pris og  

solgtpris nå er på litt over 8 prosent. Dette er nesten 

en halvering fra i sommer, og en sterk forbedring.

-Bedre prising gir tryggere bolighandel, understreket 

han.

SKRYT FRA FORBRUKEROMBUDET

Både Finanstilsynet og Forbrukerombudet har  

engasjert seg i prisingsdebatten, og begge deltok  

på møtet torsdag.

– Det er prisverdig av bransjen å ha tatt dette initiati-

vet, sa Anne Merete Bellamy, direktør for markedstil-

syn i Finanstilsynet. Hun fortalte at Finanstilsynet vil 

føre tilsyn med prisingen i sitt ordinære tilsyn i løpet 

av 2017.

Også Forbrukerombudet var positive til arbeidet som 

har vært gjort:

– Jeg vil berømme bransjen, for avviket er nå godt 

under 10 prosent, sa fagdirektør for bolig Tonje Hovde 

Skjelbostad.

Hun forklarte at Forbrukerombudet fortsetter å holde 

prisingsavvikene under oppsikt, og vil ved behov ta 

kontakt med de enkelte foretakene.

Statssekretær Tore Vamraak fra Finansdepartementet 

sa at det er godt med intern justis i bransjen, og pekte 

på at det er viktig med fortsatt oppfølging.

Både Carl O. Geving fra NEF og Christian Vammervold 

Dreyer fra Eiendom Norge bekreftet at bransjen vil 

fortsette arbeidet.

TILTAK I BRANSJEN

På møtet ble det også orientert om de ulike tiltakene 

som er gjort i foretakene for å sikre at eiendomsme-

glernes prising blir gjort tilfredsstillende.

Dag Hegerstrøm fra Privatmegleren fortalte hvordan 

e-takstproduktet virker og er implementert i bolig- 

salgene – et produkt som er med på å gi transparens 

for eiendomsmeglerens prising.

Marita W. Kvaale fra Krogsveen forklarte hvordan 

prising og prisingsavvik nå er underlagt den vanlige 

internkontrollen. 
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PROGRAM FOR MØTET 8. DESEMBER 2016:

12:00-12.10:  Hvorfor og hvordan tar eiendomsmeglerne kontroll over Oslo-prisingen –    

  Carl O. Geving, adm. dir. Norges Eiendomsmeglerforbund

12.10-12.20:  Avvik utropspris/solgtpris. Status og målsetting – Christian V. Dreyer, adm.    

  dir. Eiendom Norge

12.20-12.30:  Innføring av tilstandsrapporter i Oslo og Bergen. Eiendomsmeglerens rolle    

  i verdisetting – Kurt F. Buck, styreleder Norges Eiendomsmeglerforbund

12.30-12.40:  Hva betyr riktigere prising for forbrukerne? – Carsten H. Pihl, forbruker   

  rådgiver Norges Eiendomsmeglerforbund

12.40-12.50: Gjeldende rettsregler. Tiltak for å sikre høyere presisjonsnivå i prisingen  

  – Hanne Nordskog-Inger, fagsjef Eiendom Norge, Margrethe Røse Solli,    

  advokat og fagsjef Norges Eiendomsmeglerforbund

12.50-13.00:  Arbeidet med innføring av av eTakst. – Dag Hegerstrøm,  

  viseadministrerende direktør i Privatmegleren

13.00-13.10:  Avvikskontroll som en del av internkontrollen – Marita Weierud Kvaale,    

  advokat og fagansvarlig i Eiendomsmegler Krogsveen

13.10-14.00:  Dialog
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Boligøkonomisk nettverk
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Boligøkonomisk nettverk

Eiendom Norge var vertskap for Boligøkonomisk nettverk den  
27. oktober 2016.

Tema: KRISE
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PROGRAMMET:

0915 – 09:30 Tilbudsidekrise i boligmarkedet? Et historisk blikk på boligforsyning og boligprisutviklingen.  

  Ved adm. dir. Christian V. Dreyer, Eiendom Norge.

0930 – 1000:  Norges egentlig finanskrise: Bankkrisen 1987-1992. Hva betydde bankkrisen for norsk økonomi  

  og det norske finansielle systemet? Ved tidligere finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo,  

  Finanstilsynet.

1010 – 1040:  Finanskrisen og Norge i 2008. Hvilken innvirkning fikk den på det norske boligmarkedet?  

  Ved professor Erling Røed Larsen, Eiendomsverdi og Handelshøyskolen BI.

1040 – 1110:  Hva indikerer en boligboble?  Ved seniorforsker André Anundsen ved Norges Bank.

1110 – 1140:  Hva blir fremtidens økonomiske krise? Ved sjefsøkonom Kari Due-Andersen, Handelsbanken.

Fo
to

: J
oh

nn
y 

Va
et

 N
or

ds
ko

g



9 6

Fagforum

Forbrukerombudets fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad. Foto: Eiendomsmeglerskolen.



9 8 9 9

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.

DEN 9. MARS, DAGEN FØR EIENDOM NORGE KONFERANSEN 2016, GJENNOMFØRTE VI ÅRETS FØRSTE FAGFORUM  

I SAMARBEID MED NORWEGIAN BROKER.

Siste nytt fra Finanstilsynet – eiendomsmegling ved Seksjonssjef Anne Kari Tuv og spesialrådgiver Arne Solberg 

fra Finanstilsynet

Elektronisk tinglysing og endringer i lovverk ved Juridisk direktør Jens Christian Leonthin – Kartverket

Endringer i byggeregler herunder lemping av krav ved bruksendring av tilleggsdel og søknadsplikt ved Advokat Mads 

Andersen – Norwegian Broker 

Eiendom Norge informerer om nytt i bransjen

ÅRETS ANDRE FAGFORUM BLE ARRANGERT 1. SEPTEMBER 2016 I SAMARBEID MED PROTECTOR FORSIKRING.

Vi hadde gleden av å kunne få bistand fra Finanstilsynet, Økokrim, Privatmegleren og bankverdenen for sammen å komme 

frem til gode tanker om hvordan vi på best mulig måte kan få en etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Det ble et godt 

arbeid som resulterte i en beslutning om nedsettelse av et bransjeinternt utvalg om hvitvasking. 

Hvitvasking case ved avdelingsleder Sven Arild Damslora – Økokrim

Hvitvasking tips til meglerhverdagen ved spesialrådgiver Eva Marie Hansen – Finanstilsynet

Hvitvasking samarbeid bank/megler ved seniorrådgiver Jan Sigurd Aarberg – Dnb

Hvitvaskingstiltak i praksis ved kjedesjef kompetanse Bodil Næssvik og ass. dir Dag Hegerstrøm – Privatmegleren

Hvordan skal vi bedre dette i felleskap? Workshop i plenum.

Avhendingsloven anno 2016 – oppdatert rettspraksis ved senioradvokat Thomas Myran – Protector.

Eiendom Norge informerer.

ÅRETS SISTE FAGFORUM BLE ARRANGERT 8. NOVEMBER 2016 I SAMARBEID MED HELP FORSIKRING.

Nytt fra Forbrukerombudet ved fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad og seniorrådgiver Nina Elisa Dietzel.

E-takst ved Eiendomsverdi.

Håndtering av prising ved Finanstilsynet.

Bolighandel i Danmark- den danske modellen  ved advokat Sofus Borch Schaufuss.

Det har vært mye snakk om bolighandelen i Danmark den siste tiden, og særlig lave konfliktnivået. Den danske advokaten 

Sofus Borch Schaufuss gir oss en innføring i bolighandelen i Danmark, med hovedfokus på Lov om forbrugerbeskyttelse 

ved erhvervelse af fast ejendom. Schaufuss arbeider nå i HELP-advokatene i Danmark, og har fra tidligere bred erfaring 

med rådgivning og tvister i bolighandelen.

Advokat Mads Andersen i Norwegian Broker, senioradvokat Thomas Myran i Protector og fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet. 
Foto: Eiendomsmeglerskolen.
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Fagutvalget

Eiendom Norges fagsjef Hanne Nordskog-Inger.
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Fagutvalget

FAGUTVALGET I EIENDOM NORGE HAR I 2016 BESTÅTT AV: 

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

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

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

BODIL NÆSSVIK
Kjedesjef kompetanse og 
kvalitet
PRIVATMEGLEREN

LINE ROLLVE RØSTAD
Kvalitetssjef
EIENDOMSMEGLER 1 

OSLO OG AKERSHUS

MARIANNE SODELAND
Kvalitetssjef
AKTIV EIENDOMSMEGLING

TORIL CECILIE FRIDESTAD
Kvalitetssjef
EIENDOMSMEGLER VEST

CATHRINE WÆRAAS 
TEMMERUD
Fagsjef
KROGSVEEN

MARITA WEIERUD KVAALE
Advokat MNA
EIENDOMSMEGLER 

KROGSVEEN AS

CHRISTINA 
LYNGTVEIT-PETERSSON
Advokat MNA / Daglig leder 
/ Fagansvarlig
EIENDOMSMEGLER DAHL AS

NORLEIV PEDERSEN
Fagsjef
DNB EIENDOM

STINE HJALLUM
Advokat/juridisk rådgiver
AKTIV

SAKER FAGUTVALGET HAR JOBBET MED I 2016

Det har vært avholdt fem møter i fagutvalget i 2016

 

FAGUTVALGET HAR ARBEIDET MED RELEVANTE SAKER SOM BLANT ANNET:

Tekniske tilstandsrapporter

Hvitvasking

IKT 

Arbeidsgruppe med informasjon i ulike kanaler- med Forbrukerombudet

Lokkepris

Elektronisk tinglysing

E-takst

Markedsføring/annonser

Diverse aktuelle rettsavklaringer

HØRINGER SOM FAGUTVALGET HAR JOBBET MED:

Høringsuttalelse om forslag til endringer av bustadoppføringslovas § 12, garantireglene

Høringsuttalelse om forslag om å redusere kravet til oppbevaringstid i eiendomsmeglingsforskriften 

Høringssvar – Innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven og jordloven

Høringssvar om endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler

Høringssvar - rapport fra arbeidsgruppe om oppgjør av eiendomshandler
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Eiendomsmeglerskolen
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Eiendomsmeglerskolen

Eiendomsmeglerskolen er et partnerskap mellom 

Eiendom Norge og gründerselskapet The Learning 

Group. Bak The Learning Group står eiendomsmegler 

og gründer Lars Erlend Bye og daglig leder i reklame-

byrået Big Fish Eirik Hevrøy.

Eiendom Norges fagsjef Hanne Nordskog-Inger er 

faglig ansvarlig for kursene, herunder de integrerte 

spørsmål- og svarsekvensene, mens The Learning 

Group ved Eirik Hevrøy er ansvarlig for filmproduksjo-

nen.

Eiendomsmeglerskolen har produsert hele ni kurspo-

eng i løpet av 2016, og brukerne kan nå velge mellom 

totalt 22 aktuelle kurspoeng.

Det produseres stadig nye interessante kurs, og tema 

for etterutdanningen har brukerne selv vært med å 

velge gjennom en spørreundersøkelse.

Brukerundersøkelsen som ble gjennomført i mai blant 

meglere og ledere ga gjennomgående høy score (øvre 

90% sjiktet) for tilfredshet. Det brukerne satte aller 

mest pris på etterutdanningsportalen var tilgjengelig-

heten, enkelheten og effektiviteten.

Eiendomsmeglerskolen tilbyr nå 22 kurspoeng for eiendomsmeglerne som 
bruker etterutdanningsportalen.

OM EIENDOMSMEGLERSKOLEN:

• Eiendomsmeglerskolen.no er en  

nettbasert utdanningsportal for  

etterutdanning av eiendomsmeglere. 

• Videobaserte kurs med integrerte  

spørsmål- og svarsekvenser. 

• Min side funksjon med eget kompetanse-

arkiv. Her får brukerne til enhver  

tid fullstendig oversikt over CV med  

utdanning, etterutdanning og kurspoeng, 

samt rettighetsregister. 

• Teknologi og pedagogiske virkemidler 

gjør kunnskap enkelt å tilegne seg på en 

intuitiv måte.

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

4. JANUAR:

Høringsuttalelse til Justisdepartementet om NOU 

2015: Advokaten i samfunnet. 

4. JANUAR:

Høringsuttalelse til Finansdepartementet om 

endringer i eiendomsmeglingsloven for å øke  

bruken av tilstandsrapporter.

26. JANUAR: 

Høringsuttalelse til Justisdepartementet om forslag 

til endringer i reglene om garantistillelse etter  

Bustadoppføringslova §12.

10. FEBRUAR: 

Høringssvar til Kunnskapsdepartementet til lov  

og forskrift som gjennomfører direktiv 2005/36/EF 

om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og direktiv 

2013/55/EU

25. FEBRUAR:

Høringssvar til Finansdepartementet om å redusere 

kravet til oppbevaringstid i eiendomsmeglings- 

forskriften fra ti til fem år

7. APRIL:

Høringsvar til Kommunal- og moderniserings- 

departementet om enderinger i eierseksjonsloven  

og borettslagsloven – legalpant.

10. MAI: 

Høringsnotat til Stortingets kommunal og  

forvaltningskomite om stortingsmeldingen Nye  

folkevalgte regioner - rolle, struktur og oppgaver.

24. AUGUST:

Høringssvar til Kommunal- og moderniserings- 

departementets om forslag til endringer  

i byggesaksforskriften.

24. AUGUST:

Høringssvar til Landbruk- og matdepartementet om 

forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven  

og jordloven.

Eiendom Norge har levert høringssvar til følgende høringer i 2016:

23. SEPTEMBER:

Høringssvar til Finansdepartementet om forslag til 

forskriftsbestemmelser om utenomrettslige tviste-

løsningsordninger etter eiendomsmeglingsloven.

27. SEPTEMBER:

Høringssvar til Justisdepartementet om forslag  

til endring av garantireglene i Bustadoppføringslova  

§ 12 – garantireglene.

14. OKTOBER: 

Høringssvar til Stortingets finanskomité om  

statsbudsjettet 2017.

24. OKTOBER:

Høringssvar til Finansdepartementet om endring og 

videreføring av forskrift om krav til nye lån med pant 

i bolig.

22. NOVEMBER:

Høringssvar til Finansdepartementet om innskudds-

garanti og krisehåndtering i banksektoren.

22. NOVEMBER:

Høringssvar til Finansdepartementet om rapport  

fra arbeidsgruppe om oppgjør i eiendomshandler.

28. NOVEMBER:

Høringssvar til Barne-, likestilling og inkluderings-

departementet om endringer i markedsføringslovens 

håndhevingsregler.

6. DESEMBER:

Høringssvar til Barne-, likestilling og inkluderings-

departementet om forslag om registrering av enkelt-

personers gjeld – Gjeldsregisterloven.
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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:

• Ivareta medlemsforetakenes interesser i forhold  

til media, myndighetene og andre institusjoner,

• Arbeide for gode økonomiske og forretningsmessi-

ge rammebetingelser for foretakene,

• Undersøke og utrede spørsmål av felles interesse,

• Løse andre oppgaver av forretningsmessig art, 

samt

• Fremme samhold og gode kollegiale forhold  

mellom medlemmene.

• Utgi boligprisstatistikk

Foreningen skal i sitt virke søke et best mulig  

samarbeid med Norges Eiendomsmeglerforbund.

§ 3 MEDLEMMER

Som medlemmer kan opptas:

Alle foretak med bevilling til å drive eiendomsmegling  

i Norge, samt kjedeforetak og franchisegivere med  

eiendomsmegling som forretningsidé. For kjedeforetak 

og franchisegivere forutsetter medlemskap at også 

samtlige franchisetakere/tilhørende kontorer  

innmeldes.

§ 4 SØKNAD OM MEDLEMSKAP

Søknad om medlemskap sendes på særskilt skjema til 

administrasjonen. Styret avgjør medlemskap med

vanlig flertall. Avslått 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 styret, og en eventuell  

endring gjelder fra det tidspunkt styret finner det

nødvendig.

Kontingenten forfaller til betaling 1. mars.

Dersom et medlem ikke har betalt kontingent innen 3 

måneder etter forfall, opphører foretakets medlemskap 

i foreningen. Foreningen har likevel krav på full kon-

tingent. 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.

Administrasjonen kan etter fullmakt fra styret dispen-

sere fra denne bestemmelsen når spesielle forhold

tilsier det.

§ 6 UTMELDING

Utmelding skjer skriftlig til styret innen 30. juni.  

Foretaket er ved utmelding forpliktet som medlem  

ut det kalenderår utmeldingen finner sted.
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§ 7 SANKSJONER

Styret kan utstede advarsler, suspendere eller  

ekskludere et medlem når styret finner at foretaket har

overtrådt foreningens vedtekter, eller annet regelverk 

vedtatt av foreningen, eller på annen måte har skadet 

foreningen og/eller eiendomsmeglingsbransjens  

omdømme. 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 myndig-

het. Generalforsamling avholdes hvert år innen  

utgangen av juni måned.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret 

finner det nødvendig eller det forlanges av 1/4 av

foreningens medlemmer.

Det enkelte medlem kan være representert med 1 –én 

– stemmeberettiget representant. Hvert foretak eller 

filial, jf. Eiendomsmeglingsloven § 2-2, har én stemme. 

Det vil si at foretak uavhengig av organisering har en 

stemme pr kontor/filial som betales medlemsavgift av, 

dog begrenset oppad til 25% av det totale stemmebe-

rettigede på generalforsamlingen. Det enkelte medlem 

kan la seg representere med fullmakt.

Innkallingen skal skje med minst 3 ukers varsel for 

ordinær og 1 uke for ekstraordinær generalforsamling. 

Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal  

behandles på generalforsamlingen.

Forslag om å forandre vedtektene skal gjengis i innkal-

lingen. 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  

generalforsamling, 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 TILLITSMENN OG VALG

Styret består av 10 styremedlemmer. Det avgående  

styret fremmer forslag til ny leder og nestleder til  

generalforsamling.

De syv største foretakene i henhold til beregnings-

grunnlag for kontingent til foreningen fra foregående 

år har automatisk rett til styreplass. I tillegg innstiller 

avgående styret til generalforsamling ytterligere tre 

kandidater. De tre øvrige skal velges utfra ulike hensyn 
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som geografiske forhold, ivaretagelse av bransjens 

mangfold, særskilt interesse for deltagelse mv.

Et foretak er enten et foretak i henhold til  

eiendomsmeglingsloven § 2-2 eller et konsern,  

franchisekjede eller frivillig samarbeidskjede. Det er 

administrerende direktør eller person med beslut-

ningsmyndighet i foretaket som kan besitte styreplass 

i foreningens styre. Dersom et foretak endrer ledelse i 

løpet av styreperioden, må foretaket frem til neste valg 

sette inn en konstituert person til styret med  

tilsvarende beslutningsmyndighet i sitt foretak. 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 avstem-

minger i styret. Har angjeldende kjedes styremedlem 

vervet som styreleder/møteleder vil vedkommende 

kunne ha dobbeltstemme ved stemmelikhet ihht.  

ordinære bestemmelser i vedtektene.

Styret kan vedta unntak fra denne bestemmelsen.

§ 10 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,

• holde seg orientert om foreningens økonomis-

ke stilling og plikter å påse at dets virksomhet, 

regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for 

betryggende kontroll,

• besørge at regnskap og formuesforvaltning  

er gjenstand for betryggende kontroll,

• iverksette undersøkelser dersom dette kreves  

av to eller flere av styremedlemmene,

• føre tilsyn med den daglige ledelse og  

foreningens virksomhet for øvrig,

• iverksette de undersøkelser det finner nødvendig 

for å kunne utføre sine oppgaver,

• fastsette retningslinjer for virksomheten, samt

• fastsette instruks for den daglige ledelse.

§11 STYRETS MØTER

Alle møter og forhandlinger ledes av styrelederen eller 

styrets nestleder ved lederens fravær. Ved stemmelik-

het i styret har møtets leder dobbeltstemme. På styre-

møtene føres protokoll som underskrives av samtlige 

møtende.

Styret trer sammen når et styremedlem eller daglig 

leder finner det nødvendig at en eller flere saker

styrebehandles.

Styret er beslutningsdyktig når minimum 50 prosent av 

medlemmene deltar i sakens behandling dersom alle 

styremedlemmene så langt mulig er gitt anledning til 

å delta i sakens behandling. Alle saker avgjøres med 

vanlig flertall, ved eventuelt stemmelikhet har møte-

lederen dobbeltstemme. Vesentlig endring krever to 

tredjedeler av samtlige styremedlemmer.

§ 12 DAGLIG LEDELSE

Foreningens ledelse forestås av daglig leder, som  

forplikter foreningen.

§ 13 FORENINGENS MIDLER

Foreningens midler skal være trygt plassert i bank  

eller annen finansinstitusjon og disponeres av daglig

leder etter fullmakt.

§ 14 VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer kan kun skje på ordinær general-

forsamling med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 15 OPPLØSNING

Beslutning om oppløsning av foreningen kan bare  

treffes av ordinær generalforsamling. Til gyldig beslut-

ning 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 be-

slutningen gyldig ved å gjentas på ny generalforsam-

ling, ordinær eller ekstraordinær, når beslutningen 

også der blir vedtatt med ¾ av de avgitte stemmer. 

Den generalforsamlingen som bestemmer forenin-

gens 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 markeds- 

føring 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  

eiendomsmarkedet, uten etter forutgående skriftlig 

samtykke fra foretaket. For eiendomsmeglere og  

advokater forutsettes dessuten skriftlig samtykke  

fra Finanstilsynet. 

ET
IS

K
E 

R
EG

LE
R

 F
O

R
 E

IE
N

D
O

M
 N

O
R

G
E 

(A
P

R
IL

 2
01

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 general- 

forsamlingen.
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Politisk handlingsplan



1 2 0 1 2 1

Eiendom Norge sin  
politiske handlingsplan

Siste revidering skjedde februar 2016

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

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

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

utenfor den norske boligmodellen.

Den norske boligmodellen er en viktig bærebjelke i det norske samfunnet. Eiendom Norge vil jobbe for å støtte opp 

under denne modellen.

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

seg til i Sundvolden-plattformen og Samarbeidsavtalen.

Delmål: Eiendom Norge skal følge nøye hva opposisjonen lover av boligpolitiske og relaterte saker i Stortinget.

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

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

beidsavtalen med V og Krf i Stortinget. 

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

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

Regjeringen 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.

SUNDVOLDEN-PLATTFORMEN OG SAMARBEIDSAVTALEN
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Mål: Eiendom Norge ønsker en samordning av boligrelaterte lover og at sentrale lover skal underlegges  

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.

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  

Justisdepartementet. 

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

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

Disse lovene sogner i dag til Justis- og beredskapsdepartementet, men er relatert til lover som ligger Kommunal-  

og moderniseringsdepartement, slik som Eierseksjonsloven og Plan- og bygningsloven. Å flytte lovansvar 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.

• Sørge for en god og fleksibel bostøtteordning.

• 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 helhetlig boligpolitikk, der stabil boligbygging blir en overordnet politisk  

målsetting, og boligpolitikk og samferdselspolitikk sees i sammenheng.   

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  

mennesker 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

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  

internasjonalt. Og i 2015 leverte regjeringen en skattereform i form av en stortingsmelding samtidig med statsbudsjettet 

2016.

Hovedtrekket i reformen 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 
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Mål: Eiendom Norge mener dagens egenkapitalkrav ved boligkjøp fungerer godt, og ønsker ikke et strengere krav 

til egenkapital. 

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

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

førstegangskjøpere, å få lån. 

EGENKAPITALKRAV VED BOLIGLÅN 

fordelen av å eie egen bolig i skattesystemet, men vil trolig ha liten effekt når rentene er så lave som i dag.

Eiendom Norge er ikke motstander av justeringer av beskatningen av bolig og eiendom. Vi mener endringer bør  

fases inn, da raske omlegginger vil kunne gi store utslag i boligmarkedet, og dette er nå  en moetode legger opp til. 

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.

Scheel-utvalget foreslo å avvikle dokumentavgiften ved kjøp og salg av fast eiendom. Dette har regjeringen ikke fullt 

opp. Eiendom Norge mener det er på høy tid at dokumentavgiften avskaffes.

Dokumentavgiften 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 midlertidig 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. 

Fra og med 2016 har regjeringen økt likningsverdi-satsen for sekundærbolig og næringseiendom ytterligere fra 70 til 80 

prosent, samtidig som de beholdt satsen uendret for primærbolig. Eiendom Norge har støttet regjeringen i dette, men 

vi understreket på samme tid behovet for politikk for boligutleiemarkedet. Det er behov for store investeringer i bolig-

sektoren i årene fremover og et behov for flere profesjonelle aktører innen boligutleie. Eiendom Norge har derfor gått  

i bresjen for harmonisering av avskrivningsreglene for boligutleie og næringseiendom for øvrig.

Eiendom Norge mener at dagens sjablongsystem for likningsverdsettelse av bolig har svakheter og at dette kan gjøres 

bedre, samt at det er mulig å etablere et sjablongssystem for verdsettelse av fritidsbolig. Mål: Eiendom Norge støtter etableringen av en skattefradragsordning for ENØK-tiltak boligeiere.

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  

Teknologi, Byggenæringens Landsforening og NBBL fremmet et felles forslag om en skattefradragsordning for 

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

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

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

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

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

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

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

Etter påtrykk fra Finanstilsynet vedtok Finansdepartementet 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 for-

skriftsfesting, da dette kan medføre en for rigid tolkning og overprøve normalt bankhåndverk. Vi var imidlertid positive til 

noen av forslagene isolert sett, først og fremst krav om nedbetaling av lån og begrensning av avdragsfrihet.

Den vedtatte forskriften var mer eller mindre i tråd med tilsynets tilrådning med unntak av tidsbegrensningen og klausul 

om fleksibilitet i praktiseringen av forskriften.

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

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  

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

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

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

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

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

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

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.

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.

HUSBANKENS ROLLE

KOMMUNEREFORMEN

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.

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 

kommunegrenser som er hensiktsmessig for bosetningsmønstre og arbeidsmarkeder, samt sikrer effektive plan- og 

byggesaker og helhetlig transportplanlegging. 

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

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

Mål: Eiendom Norge vil bidra med bransjens kompetanse til forenkling av plan- og bygningsloven. 

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

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

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

revideres med henblikk på forenkling, 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 

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.

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 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.
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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. 

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  

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

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

Dette er 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 eksisterende. 

Regjeringen og Direktoratet for byggkvalitet 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 forbrukerne. 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.

Mål: Eiendom Norge mener konsesjonsloven bør oppheves.

Sommer 2014 sendte Landbruk- og matdepartementet ved statsråd Sylvi Listhaug forslag om å oppheve  

konsesjonsloven til behandling Stortinget. Saken kommer til behandling i februar 2016. 

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  

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

KONSESJONLOV OG BOPLIKT

EIENDOM NORGE SINE BRANSJEPOLITISKE SAKER

REVIDERING AV GJELDENDE TRANSAKSJONSLOVVERK

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

effektive og trygge eiendomstransaksjoner.

nedsatt 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 

priskontroll ved salg. I 2012 var cirka 171 000 landbrukseiendommer omfattet av konsesjonsloven. Departementets 

oppfatning 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 avbyråkratisering, 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 å oppheve konsesjonsloven. Det er riktig sett med hvordan samfunnet ellers har utviklet seg. 

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.

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

samordnes 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, 

samt utviklingen i samfunnet for øvrig.
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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 bolig- 

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

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

av boligprosjekter uten bruk av megler. Utbyggerne er profesjonelle og ansetter egne selgere, og har en fremtoning 

som gjør det vanskelig, kanskje til og 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  

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

tidsfristene som megler må forholde seg til. 

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. 

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

for eiendomsmeglerbransjen og forbrukerne.

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

vesentlig 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

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

meglingstjenesten 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  

eiendomsmeglingsbransjen 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  

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

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

oppføringslova. 

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

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

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

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

utleie, oppgjør, næring og lignende.

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,  

oppgjørsmedhjelpere 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 arbeide for at reguleringene i rundskriv er optimale overfor forbrukere, megler og for 

kreditorer. 

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

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

eiendomsmegling §6-7.

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 informasjon 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 under- 

liggende informasjon 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.

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. 

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

Eksempler 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.

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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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 81 eiendomsmeglingsforetak og  

751 kontorer/filialer som medlemmer. Disse foretakene har omlag  

4476 ansatte.

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

Det utgjorde i 2016 omlag 131 706 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  

eiendomstransaksjoner.

Organisajonen ble stiftet 4. april 2001.


