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Høringsuttalelse -  forslag til endringer i bustadsoppføringsloven og
anhendingsloven -  skjerping av garantiregler og regulering av videresalg

Vi viser til departementets høringsbrev av 27. oktober 2008 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom
høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I
våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert
lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet.
Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på
rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot
advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt
bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom
disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen
har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt
lovutvalget for fast eiendom (tings- og leierett). Lovutvalget består av Rolf Christensen (leder),
Botolf Botolfsen, Harald Heggen Brørby, Frode Seim Halvorsen, Jarle Wallevik Holstrøm,
Jan-Erik Nielsen og Line Andreassen Parelius.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

i. Sakens bakgrunn

Departementets høringsnotat gjelder forslag til endring i bustadoppføringslovas (buofl) § 12, hvor
det foreslås utvidet varighet og størrelse på entreprenørgarantiene. Det reises også spørsmål om
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det bør presiseres i hvilken grad garantien også omfatter krav en rettsetterfølger av kjøperen
fremmer mot entreprenøren etter reglene om direktekrav.

Videre fremmes forslag om endring av buofl § i bokstav b og avhendingslova (avhl) § i-r første
ledd fjerde punktum slik at det fremgår uttrykkelig at videresalgskontrakter faller innenfor
lovenes virkeområde.

2. Forslag til endringer i buo fl  § 12 - utvidete garantiregler

Som forslaget fremhever skal garantireglene i bustadoppføringslova § 12 medvirke til at
forbrukeren har en reell mulighet til å få dekket sine tap. Advokatforeningen er enig i at bl.a. en
utbredt praksis hvor selger er et aksjeselskap kun opprettet med formål å gjennomføre det
aktuelle prosjektet (single purpose-selskap), kan gi grunn til å vurdere forbrukerens sikkerhet
dersom utbyggingsselskapet ikke er i stand til å oppfylle avtalen med forbrukeren.

Etter dagens regler gjelder garantien i to år. Før overtakelse skal garantien utgjøre fem prosent av
vederlaget, mens garantien reduseres til tre prosent av vederlaget etter overtagelse. For de tilfeller
hvor avtalen også omfatter kjøp av grunnen, skal garantien kun utgjøre to prosent av vederlaget
før  overtakelse og økes til tre prosent av vederlaget etter overtagelse.

Høringsnotatet foreslår å utvide garantiordningens varighet til fem år etter overtakelse, samt å
øke prosentandelen som gir grunnlag for beregning av garantibeløpet.

Det sentrale i vurderingen av hvorvidt garantireglene skal få utvidet varighet og størrelse vil nok i
første rekke være behovet for en slik utvidelse vurdert opp mot de merkostnader en slik utvidelse
kan medføre.

2.1 Behovet

I mange av dagens boligprosjekter er det som nevnt singel purpose selskaper som er selgere.
Dette er ofte selgere med liten aksjekapital, og det vil ofte være lite av verdier i selskapet etter
overtagelse og oppgjør. Garantien utgjør dermed en viktig sikkerhet for at forbrukeren vil å få
dekning for sitt krav også etter overtagelse.

I forslaget er det fremhevet at når det ikke er etablert en forsikringsordning for byggefeil, bør det
vurderes å skjerpe garantiordningen. Departementet påpeker bl.a. at den norske
garantiordningen innenfor sine rammer er gunstig i forhold til sammenlignbare
forsikringsordninger, idet gjennomgående alle krav forbrukeren har mot entreprenøren vil
dekkes. Advokatforeningen er enig i denne vurderingen, men vil påpeke enkelte momenter av
betydning for vurdering av bl.a. størrelsen på garantien.

I forslag til ny plan- og bygningslov er det forestått skjerpede kontrollregler av nybygg. Det skal
bl.a. kreves uavhengig kontroll når det foreligger viktige eller kritiske områder og oppgaver eller
når kommunen krever det etter en konkret vurdering. En slik uavhengig kontroll vil etter
Kommunal- og regionaldepartementets oppfatning bidra til økt sikkerhet for at det ikke foreligger
skjulte feil og mangler, jf. Ot.prp.nr.45 (2007-2008) pkt  11.6.

Advokatforeningen vil anta at når det innføres slike økte kontrolltiltak for å sikre bedre bygg, vil
dette også ivareta noen av de hensyn som en eventuell økning i garantiene er ment å ivareta.
Det må antas at økt uavhengig kontroll vil medføre reduserte mangler ved bygget, og dermed
redusert behov for garantiøkning.
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Advokatforeningen har registrert at det i de senere årene synes å ha en vært økning i antall tvister
knyttet til fellesarealer i boligprosjekter. Erfaringsmessig ser man at det ofte tar tid både å
avdekke slike mangler og omfanget, samt å avklare selgers holdning og rolle. Dette taler etter
Advokatforeningens syn for en forlengelse av garantiene, men ikke nødvendigvis en økning i
garantibeløpet. I saker i tilknytning til fellesarealer vil kjøperne bl.a. ha mulighet for å samordne
garantiene for den enkelte, slik at den samlede dekning som regel må antas å være dekkende.

2.2 Økonomiske konsekvenser

Det er Advokatforeningens syn at en økning i garantiens varighet og størrelse vil medføre økte
garantipremier. Dette innebærer merkostnader for entreprenørene, som i praksis må bæres av
forbrukerne gjennom økte priser.

Det samme forhold gjør seg gjeldende knyttet til den økte kontroll som det legges opp til i ny
plan- og bygningslov. Dette må også antas å medføre økte kostnader for entreprenør, som i
praksis vil måtte bæres av forbrukerne.

Det er således Advokatforeningens syn at når det nå vurderes å iverksette flere tiltak som skal gi
sikkerhet for bedre bygg, bør også tiltakene ses i sammenheng og herunder den samlede
kostnadsside for forbrukerne.

2.3 Endringsforslaget

Advokatforeningen ser behovet for å gi forbrukeren økt sikkerhet i hele den absolutte
reklamasjonsperioden og slutter seg til forslaget om en utvidelse av garantitiden tils år.

De samlede forslag som nå foreligger til endringer i bustadoppføringslova og plan- og
bygningsloven vil nødvendigvis medføre økte kostnader og høyere priser. Det er på denne
bakgrunn Advokatforeningens syn at det bør utvises en viss varsomhet med å øke garantisatsene,
i hvert fall inntil man har høstet erfaring med virkningene av kontrolltiltakene i ny plan- og
bygningslov, både mht til tekniske og økonomiske konsekvenser.

3. Spørsmål om garantien gjelder for direktekrav  -  behov for avklaring i loven

Departementet har anmodet om kommentarer til hvorvidt det er behov for å klargjøre i loven om
direktekravskreditor etter avhl § 4-16 også kan nyttiggjøre seg entreprenørens garantistillelse i
medhold av buofl § 12.

Advokatforeningen kan slutte seg til de rettslige betraktninger departementet har lagt til grunn i
høringsutkastet. Som også departementet påpeker, er imidlertid ikke spørsmålet opplagt.
Advokatforeningen har registrert at spørsmålet ikke sjelden har vært gjenstand for drøfting og
uenighet i forbindelse med videresalg. Særlig synes garantistene å være tilbakeholdne med å
akseptere slikt direktekrav under  garantien.

På denne bakgrunn antar advokatforeningen at det er ønskelig med en lovmessig avklaring av
garantistene ansvar overfor direktekravskreditor.
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4-

4-1

Videresalg av boliger i boligprosjekt før ferdigstilling  -  forslag til endringer i
bustadoppføringslova og avhendingslova

Bakgrunn  -  dagens situasjon

De har særlig i de senere år i stor grad har forekommet videresalg av boliger under oppføring.
Dette har åpenbart sammenheng med at kjøp av bolig i oppføringsfasen har vist seg å være gode
investeringer på grunn av pristigningen i boligmarkedet de senere år.

Det er Advokatforeningens erfaring at både forbrukere og investorer benytter seg av kjøp og
videresalg og intensjonene bak varierer i stor utstrekning. Mange ønsker å hente ut en gevinst,
typisk boliginvestorer, mens andre ser seg nødt til å videreselge der forutsetningene endrer seg i
tiden fra bestilling til ferdigstillelse.

Selve videresalget gjennomføres i praksis ved at kjøper i har transportert kjøpsavtalen denne
inngikk med selger i første omgang til en kjøper 2 mot et vederlag. Frem til nå har det ikke
foreligget noen endelig og entydig avklaring med hensyn til den rettslige regulering av slike
videresalg. Advokatforeningen har registrert usikkerhet med hensyn til lovvalget blant aktørene
innenfor eiendomsbransjen. Dette har bl.a. gitt seg utslag i sammenblanding av ulike
kontraktsregimer og lovvalg.

Advokatforeningen er derfor enig med Kredittilsynet og Justisdepartementet i behovet for å
avklare anvendelsesområdet for bustadoppføringslova og avhendingslova vedrørende
videresalgstilfellene.

4.2 Vurdering av endringsforslag

Basert på sin drøfting foreslår departementet en tilføyelse i buofl § i bokstav b og avhl § i-r første
ledd fjerde punktum, som innebærer at videresalg omfattes av nevnte lover.

Lovforslaget vil bidra til en avklaring. Forslaget innebærer imidlertid enkelte konsekvenser,
særlig i forholdet mellom kjøper i og 2 som etter Advokatforeningens syn gir grunn til enkelte
kommentarer.

En konsekvens av anvendelsen av bustadoppføringslova på forholdet der kjøper  i  er profesjonell
og kjøper 2 er forbruker vil være at kjøper i får et større ansvar enn tidligere antatt. I realiteten vil
kjøper i kunne få større forpliktelser overfor kjøper 2 enn opprinnelig selger har overfor kjøper i,
dersom det første salget var basert på avhendingsloven og ikke bustadoppføringsloven. Dette
medfører at kjøper 2 vil kunne rette krav både mot kjøper i og selger. I den sammenheng vil
kjøper i være henvist til å søke regress hos utbygger så langt kjøper i vil ha dekning i sin kontrakt
med selger. Dette er en konstruksjon som etter Advokatforeningens syn kan få enkelte urimelige
følger. For eksempel vil kjøper 2 kunne holde kjøper  i  ansvarlig for forsinkelser selv om kjøper i
ikke har noen innflytelse på fremdriften i byggeprosessen.

Det kan etter Advokatforeningens syn også fremstå som urimelig belastende for en kjøper i å
skulle stille entreprenørgarantier slik høringsforslaget legger til grunn. Det vises til at kjøper i
reelt sett som regel ikke er entreprenør/utbygger. Kjøper i antas derfor ikke i samme grad å ha de
samme muligheter til å fremskaffe garanti som en profesjonell utbygger vil ha, og det vil hvert fall
innebære merkostnader.

Når det gjelder anvendelsen av avhendingslova på forholdet mellom enten to forbrukere eller to
profesjonelle innebærer forslaget bl.a. at de ordinære mangelsbeføyelsene vil kunne gjøres
gjeldende mellom kjøper i og 2. Dette vil i realiteten innebære at kjøper i kan være ansvarlig for
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mangler ved en bolig kjøper  i  aldri har sett, samt ikke har kunnet ha noen innflytelse på og evt.
rette på i byggetiden. Kjøper i vil også bære risikoen for selgers konkurs overfor kjøper 2. Det er
Advokatforeningens syn at dette i realiteten vil kunne medføre et ansvar ut over det som normalt
gjelder ved salg av fast eiendom etter ferdigstillelse.

Nevnte konsekvenser kan etter Advokatforeningens syn gi grunn til å vurdere mulige andre
løsningsalternativer. En vesentlig begrunnelse for å sikre kjøper 2 et bedre vern er at kjøper 2
ellers risikerer å ikke ha noen sikkerhet for den merpris som er betalt i videresalget. Dette kan for
eks. alternativt ivaretas ved å lovregulere oppgjøret mellom kjøper i og kjøper 2, herunder sikring
av merverdien frem til kjøper 2 har overtatt boligen. Dette vil medføre at kjøper 2 løper mindre
risiko for å tape merverdien. Samtidig vil ikke kjøper i bli stilt dårligere enn at merprisen må
overføres tilbake til kjøper 2.

Advokatforeningen antar at det også kan være en mulighet å regulere selgers forhold til sine
respektive kjøpere slik at i tilfelle hvor det videreselges til en forbruker, vil det foreligge et ansvar
for utbygger i samsvar med bustadoppføringslova, selv om utbygger kanskje har inngått en annen
type kontrakt med kjøper i. Advokatforeningen legger til grunn at det sentrale for utbygger
normalt vil være å ha et tilstrekkelig antall kjøpere for å igangsette byggeprosjektet, og ikke å
skjerme seg for kontrakter basert på bustadoppføringslova. Advokatforeningen ser imidlertid at et
kompliserende moment kan være at dette bl.a. vil innebære at selger vil måtte stille ytterligere
garantier, noe som også forutsetter at selger blir gjort kjent med videresalget. Noe stort praktisk
problem vil dette neppe være, i det selger må antas å ha tatt høyde for at salg av boligene under
oppføring vil skje etter bustadoppføringslovas regler også mht omfanget av garantistillelser.
Selger vil også erfaringsmessig som hovedregel ha forbeholdt seg rett til godkjenning av ny
kjøper.

Det er i høringsforslaget på side 17 korrekt lagt til grunn at der kjøper har kjøpt og videresolgt
som ledd i sin næringsvirksomhet, vil ikke avtalen mellom kjøper i og selgeren som utgangspunkt
være omfattet av reglene i bustadoppføringslova. Imidlertid er det Advokatforeningens erfaring at
i praksis benytter selger i betydelig utstrekning samme standardkontrakt basert på
bustadoppføringslovas regler for prosjektet uavhengig av om kjøper er forbruker eller
næringsdrivende. I de tilfelle vil kjøper 2 tre inn i avtalen med utbygger og på den måten ha
rettighetene etter bustadoppføringslova i behold. Dette er ikke et avgjørende moment, men
nevnes i det de hensyn som høringsforslaget tar sikte på å ivareta, i disse tilfelle ikke synes i
praksis å gjøre seg gjeldende i så stor grad som høringsutkastet synes å legge til grunn.

Advokatforeningen bemerker avslutningsvis at de foreslåtte endringer sannsynligvis vil kunne
medføre at investorer vil bli mer varsomme med tanke på oppkjøp av leiligheter for videresalg.
Det antas å være en konsekvens av at de foreslåtte endringer som nevnt plasserer et vesentlig
større ansvar på kjøper i overfor kjøper 2 enn det gjennomgående tidligere har vært antatt. Dette
vil igjen kunne ha konsekvenser for igangsettingen av en del boligprosjekter. Det synes å være en
erfaring at kravene til forhåndssalg for igangsetting av prosjekter ofte dels oppfylles nettopp ved
oppkjøp av investorer med tanke på videresalg. På den annen side vil endringen antageligvis føre
til at kjøperne i større grad faktisk vil være de fremtidige og reelle eierne. Dette vil muligens også
kunne ha en prisdempende effekt. Advokatforeningen vil kun påpeke disse mulige konsekvenser
av mer boligpolitisk karakter.

4.3 Sammenfa tt ende konklusjon

Advokatforeningen slutter seg til at det foreligger et behov for en rettslig regulering av
videresalgstilfellene.
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Det er imidlertid Advokatforeningens syn at forslaget i noen henseende går vel langt i å
ivareta/styrke kjøper 2's interesser på bekostning av kjøper i. Dette vil særlig gjelde forhold som
ligger utenfor kjøper i's kontroll. Dette kan tilsi at det bør vurderes mindre inngripende måter å
lovregulere videresalgene på som ivaretar de hensyn som Advokatforeningen i det ovenstående
har påpekt. Dette kan for eks. løses ved å lovregulere sluttoppgjøret mellom kjøper i og kjøper 2
og på den måten sikre at merverdien og annen betaling ikke går tapt. Kjøper 2's interesser vil
også muligens kunne ivaretas ved det for eks. lovreguleres at ved videresalg til en forbruker,
gjelder bustadoppføringslovas ufravikelige regler mellom opprinnelig selger og forbruker, selv om
dette ikke gjaldt avtalen mellom selger og kjøper i.

Vennlig hilsen

Berit Reiss-Andersen Merete Smith
leder generalsekretær
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