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Forslag  til endringer i bustadoppforingslova og avhendingsloven  -  skjerping av
garantiregler og regulering av videresalg  -  horingsuttalelse

Vi viser til Justis- og politidepartementets høringsbrev av 27.10.08 med forslag til endringer i
bustadoppføringslova og avhendingsloven. Høringsfristen er 1. februar 2009.

l3iendomsmeglerforetakenes Forening (heretter Efi) liar følgende kommentarer til fotslaget:

1. 1Jtvidet garantitid oe rakning av  garantiens størrelse

F.fl' har ingen spesielle kommentarer til forslaget om å utvide garantitiden fra to til fem år og
økning av garantiens størrelse.

2_Ule Idet- garantien etter bustado>>førin)sløva 12 for direktekrav

Eli'  mener at det hør presiseres i bustadoppføringslova § 12 at garantien også omfatter
direktekrav, dvs situasjoner der boligen bli overdratt til ny kjøper i garantitiden og den nye
kjøperen ønsker å reise krav direkte mot entreprenøren. Ved en slik klargjøring unngår man
situasjoner der garantisten og utbygger anfører at reklamasjoner fra ny kjøper ikke er omfattet
av garantiansvaret.

3_Vicieresalg  i3y boli o rt Iiitidsbolig  under onpløriliy

FIT konstaterer at det er uklart hva som er gjeldende rett på dette området, og L'1Ter derfor
positiv til at departementet fremmer et forslag som avklarer dette. Selv om de ulike aktørene
vil ha forskjellig oppfatning av den foreslåtte løsningen avhengig av hvordan dette slår ut for
dem når det gjelder risiko og ansvar, så. mener 1311 'at forslaget totalt sett gir en akseptabel
løsning. Forslaget har størst konsekvenser for kjøper nummer en, og dersom forslaget blir
vedtatt antar vi at videresalg av en bolig som ikke er ferdigstilt kun vil skje der dette anses å
være helt nødvendig.
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