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HØRING - ENDRINGER I BUSTADOPPFØRINGSLOVA OG AVHENDINGSLOVA
- SKJERPING AV GARANTIREGLER OG REGULERING AV VIDERESALG

Huseiernes Landsforbund (HL) har mottatt departementets brev av 27/10 2008, med
høringsfrist 1. februar 2009.

HL har i de senere år registrert mange tilfeller av at kjøpere av nybygget bolig får store
problemer når bygningen lider av mangler. Flere grelle eksempler er presentert i mediene, og
det er på det rene at useriøse aktører, med egen fortjeneste som eneste formål, skaper store
vanskeligheter for forbrukerne. Dette skjer for eksempel ved at nybygg av dårlig kvalitet
selges gjennom selskaper som ikke er ment å skulle holdes gående lenger enn til prosjektets
ferdigstillelse. Når salget er gjennomført og selskapet avvikles, eller tømmes for egenkapital,
står forbrukerne igjen uten tilstrekkelige muligheter til å få dekket sine utgifter til nødvendige
utbedringer av byggfeil.

GARANTIREGLENE

På denne bakgrunn hilser HL departementets forslag til utvidet garantiordning velkommen.
Det er i tråd med forslag HL selv har tatt opp, og vi kan tiltre departementets begrunnelse.
HL er imidlertid av den oppfatning at det, i mangel av en ordning med byggfeilforsikring, kan
være god grunn til å legge garantien høyere enn foreslått. HL mener 10 prosent vil være
formålstjenlig, for perioden etter overtakelse. Før overtakelse bør garantien ligge på 15
prosent der tomten ikke er omfattet, og 5 prosent der tomten er omfattet.

Når det gjelder garantiens varighet, har HL tidligere tatt til orde for at den bør økes til 10 år,
som også bør være lengste reklamasjonsperiode. Det er her snakk om et vesentlig formues-
gode, og den største investeringen folk gjør i sitt liv. Forskjellen mellom en bolig og andre
formuesgoder av langt mindre verdi tilsier etter HLs oppfatning en forholdsmessighet som gis
uttrykk i lang garanti-tid for vesentlig verdi. I tillegg kommer at feil ved hus ikke sjelden
viser seg over lang tid, noe også bygningslovutvalget påpekte. HL viser i tillegg til at så vel
Danmark som Sverige har forsikringsordninger som strekker seg over 10 år, og mener det
også av den grunn er rom for en vesentlig utvidelse hos oss.
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REGULERING AV VIDERESALG

Det er HLs oppfatning at den uklarhet som råder mht. forståelsen av reglene på dette området
er uheldig. Diskusjonen om hva som er riktig forståelse av reglene slik de lyder, og om det
kun er retten til boligen og ikke boligen selv som omsettes ved videresalget, bør nå legges til
side. HL er enig i at det ønskelige må være at videresalg av bolig under oppføring ikke skal
frata sluttbruker de rettigheter han ville hatt ved en direkte avtale med entreprenør.

HL tiltrer på denne bakgrunn departementets vurdering og den foreslåtte lovendring.

Med vennlig hilsen
for Huseiernes Landsforbund

Peter Batta Einar Frigland
adm. dir. advokat
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