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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BUSTADOPPFØRINGSLOVEN

Maskinentreprenørenes  Forbund (ME F) viser til departementets høringsbrev med vedlagt dokumentasjon
av 27.10.2008.

MEF har gjennomgått høringsbrevet og har følgende kommentarer:

MEF er skeptisk til departementets forslag. En økning av størrelsen og lengden på garantien etter lovens §
12 vil medføre en ikke ubetydelig prisøkning for forbrukeren. Entreprenøren vil naturlig nok pulverisere
sine kostnader til garantistilling gjennom prisen som blir gitt til forbrukeren. Videre går denne
bestemmelsen lenger enn hva tilfelle er i de bransjeavtalte standardene; her er riktignok sikkerheten 10 %,
men det må  ses i  sammenheng med at byggherren også stiller en sikkerhet på 15 % av kontraktsummen i
utførelsestiden.
I reklamasjonstiden er ordningen at slik sikkerhet nedtrappes til 3 % de tre første år av reklamasjonstiden,
for deretter å falle helt bort.

I lys av dette anser MEF forslaget om at det skal være en garanti på 10 % av vederlaget de fem første år
som svært strengt ovenfor entreprenøren, og ikke minst kostbart for forbrukeren. Endelig er det å bemerke
at det er svært upraktisk for våre medlemmer at en slik garanti blir gjort gjeldende.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som
representerer ca. 1.900 små, mellomstore og store bedrifter med ca. 27.700 arbeidstakere. Hovedtyngden
av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også
skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter
medlemsbedriftene for rundt 46 milliarder kroner i året. Forbundet har egen hovedavtale med LO, samt to
landsdekkende tariffavtaler. MEF står utenfor NHO.
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Med vennlig hilsen
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