Forbrukerinformasjon:

Trygg bolighandel med nye regler fra 1. januar 2022
Her er kortversjonen av det du må vite! Reglene gjelder for boliger som selges (bud som aksepteres)
fra 1. januar 2022.
Denne informasjonen er laget av forbrukerorganisasjonen Huseierne, Forbrukerrådet, Norsk takst,
Norges Eiendomsmeglerforbund og EiendomNorge.

Kort om de nye reglene fra 1. januar 2022
Fra 1. januar 2022 endres reglene i avhendingsloven om kjøp og salg av brukt bolig.
Selger kan ikke ta generelle forbehold om
tilstanden ved salg til forbrukerkjøpere. Boliger
og fritidsboliger kan ikke selges «som den er» til
forbrukere.
Det stilles da strengere krav til informasjonen fra
selger. Selger må fremdeles opplyse om alle kjente
forhold ved boligen, og opplysningene skal være
korrekte. I tillegg bør selger innhente en ny type
tilstandsrapport som vil gi kjøper mer og bedre
opplysninger om boligen.
Fra 1. januar 2022 gjelder også en helt ny forskrift
til avhendingsloven om tilstandsrapporter. Denne
setter strenge krav til både innholdet i og utførelse
av tilstandsrapporter.
Endringene i avhendingsloven og den nye
forskriften skal sammen stimulere til at mer og
bedre informasjon foreligger om boligene før salg.
Jo mer som er avklart om tilstanden i forkant, desto
mindre rom blir det for skuffelser og konflikter
senere.
Det er i både selgers og kjøpers interesse at
bolighandelen er så trygg som mulig. Kjøper må
få vite hva han kjøper, og selger må kunne legge
salget bak seg uten stor risiko for krav i etterkant.

Hovedpunkter og råd om de nye reglene:
 Selger anbefales å få laget en tilstandsrapport
som oppfyller kravene i forskriften
om tilstandsrapporter – en «godkjent
tilstandsrapport»
 Det som er tydelig beskrevet i en slik
tilstandsrapport eller andre salgsdokumenter blir
kjøpers ansvar. Dette gjelder selv om kjøper ikke
har lest dokumentene. Kjøpere må derfor lese
rapporten og alle andre salgsdokumenter godt.
 Boligen skal også vurderes ut fra blant annet
type, alder og synlige tilstand. Det vil si at
kjøpere kan ha mindre forventinger til eldre
boliger enn til nye boliger. Det kan være skader
eller feil som ikke er beskrevet, men som selger
likevel ikke kan holdes ansvarlig for.
 Kjøper må selv dekke tap og kostnader opp
til 10 000 kroner. Dette er en slags egenandel
(egenrisiko) for kjøper der selger er ansvarlig.
Denne beløpsgrensen får altså bare betydning
for utmåling av prisavslag eller erstatning
dersom eiendommens tilstand ikke tilsvarer det
som følger av avtalen.

Hva må du passe på som selger og kjøper? Les mer på neste side!

Hva må du passe på som selger?

Hva må du passe på som kjøper?

 Gi god og riktig informasjon!

 Lese tilstandsrapport, eiendomsmeglers
beskrivelse i salgsprospekteten og selgers
egenerklæring nøye.

 Sørge for å dokumentere boligens tilstand med en
godkjent tilstandsrapport.
 Fylle ut egenerklæringen etter beste evne.
Egenerklæringen er et viktig grunnlag for den
bygningskyndiges videre undersøkelser og
vurderinger, og for boligselgerforsikring om du
ønsker det.
 Feil eller mangelfull utfylling av egenerklæringen
kan medføre ansvar for deg i form av regress eller
avkortning av eventuell boligselgerforsikring.
 Lese grundig igjennom tilstandsrapporten og
salgsoppgaven for å sjekke at det ikke er feil eller
misforståelser. Avhendingsloven og forskriften om
tilstandsrapporter krever at opplysninger skal gis i
klart og tydelig språk!
 Hvis du er usikker på om noe er relevant, eller om
informasjonen er tilstrekkelig, bør du ta det opp
med eiendomsmegler og den bygningskyndige –
før informasjonen blir publisert!

 Du kan ikke klage på forhold som du har
fått opplysninger om i tilstandsrapporten, i
salgsoppgaven eller på andre måter.
 Se på tilstandsgrad og anslått utbedringskostnad
for å danne deg et bilde av hva du må regne med
av kostnader og eventuelle arbeider på boligen
fremover. Husk at en anslått kostnad ikke er det
samme som faktisk kostnad. Merk også at anslått
utbedringskostnad bare er utbedring av konkrete
avvik, etter den standarden som boligen har.
Oppgradering til dagens standard kan koste mer.
For eksempel å bytte fra gulvbelegg til parkett eller
å etterisolere for bedre energibesparelse.
 Husk: Å kjøpe en brukt bolig er ikke det samme
som å kjøpe en ny bolig. Gjør en vurdering av
boligens alder, tilstand og type. I en eldre bolig, kan
det være avvik som ikke er beskrevet, men som du
ikke kan klage på til selger.

 Jo mer du opplyser, jo mindre risiko er det for at
kjøper vil klage til deg etter salget. Spør hvis du
lurer på noe – før informasjonen blir publisert!

Den viktige tilstandsrapporten
En tilstandsrapport beskriver
boligens tilstand samt
skader eller avvik som den
bygningssakkyndige har funnet
ved sin undersøkelse. Den
bygningssakkyndige vurderer

boligen ut fra hva som kan
forventes av en bygning på
samme alder og type. Vurderingen
gjøres i hovedsak opp mot
hvordan det var vanlig å bygge og
de reglene som gjaldt da boligen

ble oppført. Forhold som er
vanlige for bygningens alder, slik
som slitasje og forringelse etter
normal bruk, vil sjelden være noe
du som kjøper kan klage på.

Hva inneholder den nye tilstandsrapporten?
Tilstandsrapporten beskriver bygningsdeler og rom etter kravene i forskriften om
tilstandsrapport.
Noen bygningsdeler og rom omfattes ikke av minimumskravet til hva en
tilstandsrapport skal inneholde. Dette gjelder blant annet tilleggsbygg slik som
garasje og andre frittstående bygninger, støttemurer, etasjeskiller og utvendige
trapper.

Vite mer?
Les her!
Huseierne.no/boligsalg
Norsktakst.no
NEF.no
Forbrukerrådet.no
EiendomNorge.no

Som selger kan du be om at disse vurderes av den bygningssakkyndige og tas med
i tilstandsrapporten. Slik får du formidlet relevant informasjon til kjøper på en trygg
måte. Det gir deg som selger lavere risiko for å motta klage og krav fra kjøper.
NB: Dersom du tror boligen din først vil bli solgt etter 1. januar 2022, anbefaler vi at
du innhenter en tilstandsrapport som tilfredsstiller de nye kravene.
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