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Meglerne krever 
boligsalgsrapport fra årsskiftet

– hvorfor og hvordan? 



CHRISTIAN VAMMERVOLD DREYER

Administrerende direktør i Eiendom Norge



Eiendom Norge
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- Eiendom Norge organiserer over 90 
% av  foretak med bevilling til å drive 
eiendomsmegling. 

- Medlemmer er eiendomsmeglere, 
advokater og boligbyggelag.  

- Eiendom Norge er 
eiendomsbransjens ledende 
boligpolitiske organisasjon. 

- Eiendom Norge arbeider for 
eiendomsmeglingsbransjens 
rammebetingelser og for å sikre 
forbrukerne effektive og trygge 
eiendomstransaksjoner.

http://www.privatmegleren.no/
http://www.privatmegleren.no/
http://www.utleiemegleren.no/home
http://www.utleiemegleren.no/home
http://www.notar.no/
http://www.notar.no/
http://www.eiendomsmegler1.no/em1
http://www.eiendomsmegler1.no/em1
http://www.eiendomsmeglervest.no/
http://www.eiendomsmeglervest.no/
http://www.aktiv.no/
http://www.aktiv.no/
http://www.estate.no/
http://www.estate.no/


Veien til teknisk tilstandsanalyse basert på 
NS 3600 (obligatorisk boligsalgsrapport)





Misfornøyde kunder skaper 
dårlig omdømme



Både meglere og takstmenn blir 
assosiert med konfliktene mellom 

selgere og kjøpere



I tillegg var meglere og takstmenn 
sine egne verste fiender i 

omdømmearbeidet. 



Politikerne klarte 
ikke bestemme 

seg om 
bestemmelser i 

den nye 
takstloven.

Behovet for en 
grundigere teknisk 

tilstandsanalyse 
var overmoden. 



ENIGHET OM UNIK AVTALE MELLOM 
TAKST- OG EIENDOMSMEGLERBRANSJE



Avtale takstmenn / eiendomsmeglere

Twitter; @cvdreyer // @eiendomsmegling

• Viktig med gjensidig respekt for hverandres 
profesjoner, all mistanke om utilbørlig press er 
uønsket. 

• Unødvendig at eiendomsmeglere og takstmenn 
har offentlige diskusjoner, samarbeidet er i all 
hovedsak  velfungerende på alle nivåer. 

• Enighet om henvisning av forbrukere til nettsted 
for valg av takstmenn. Viktig enighet!



Demping av konfliktnivå er 
avgjørende for å bedre omdømme

Twitter; @cvdreyer // @eiendomsmegling

Bedre lovverk

Mer 
kompetent 
eiendoms-
meglings-

bransje

Bedre teknisk 
rammeverk (NS 

3600)

Bedre 
tekniske 

rapporter 
(boligsalgs-

rapport)

Mer 
kompetent 
takserings-

bransje



Opplevelsen av negativ omtale rundt eiendomsmeglerbransjen  i 
media er på nivå med fjoråret, men lavere enn tidligere år

Spørsmål: Hvordan opplever du at eiendomsmeglerbransjen blir omtalt i media generelt. Vil du si du at den blir omtalt….
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Beslutningen er riktig

Da gjenstår kun gjennomføringen…



Vi trodde vi 
var her…..

Så var vi 
her…..



Eiendom Norge sitt hovedfokus

• Eiendom Norge arbeider for 
eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser 
og for å sikre forbrukerne effektive og trygge 
eiendomstransaksjoner.



Vi må få på plass en hensiktsmessig rapport som demper 
konflikter, og som markedet vil etterspørre. 

Hensiktsmessig rapport

• En rapport som harmoniserer NS 
3600 med den operative 
hverdagen. 

• Rapporten må være utformet slik 
og ha et omfang som gjør at 
forbrukeren bruker, leser og 
forstår rapporten.

• Hvis rapporten blir for 
tidkrevende kan det redusere 
etterspørselen og medføre at vi 
ikke har nok kvalifiserte 
takstmenn. 

Demper konflikter;

• Rapporten må være 
konfliktdempende, ikke 
konfliktskapende. 

• Kostnadsvurdering av feil etter 
TG3 er høyrisiko. Vi tror det vil 
enten skape mange konflikter 
eller mange boligselgere vil 
oppnå dårligere pris enn de skal 
ha. 
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Takk for meg!

Christian Vammervold Dreyer
cvd@eiendomnorge.no // @cvdreyer
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