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Eiendommelig evolusjon
2018 ble et innholdsrikt år for Eiendom Norge og eiendomsmeglingsbransjen

Eiendom Norge og NBBL overleverer rapporten om dansk bolighandel til Justis- og beredskapsdepartementet på innspillsmøtet i august 2018 om

med ny boligprisstatistikk, omlegging av Finn-annonsene og regjeringens

(V) og delvis skjult direktør for interessepolitikk og jus Henning Lauridsen i NBBL. Foto: Erik Lundesgaard

uventede forslag til endringer av avhendingslova.

regjeringens forslag til endringer av avhendingslova. Fra venstre: Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer, statssekretær Sveinung Rotevatn

februar at regjeringen burde fornyet sin strategi for

er det opptil Stortinget å behandle og eventuelt vedta

boligmarkedet fra 2015. Vi ble hørt, og før sommerfe-

lovforslagene.

rien lanserte regjeringen sin oppdaterte strategi. Her
Av Christian Vammervold Dreyer
Administrerende direktør, Eiendom Norge

varslet regjeringen blant annet tiltak for en tryggere

Dette blir uten tvil den viktigste saken vi skal jobbe

bolighandel og regulering av takseringsbransjen etter

med i 2019.

at Justis- og beredskapsdepartementet hadde tatt det

---

gamle Takstlovutvalget fra 2009 opp igjen av skuffen og

I vårt eget hus har det også skjedd store ting i løpet av

sendt det ut på ny høring i november 2017.

året som har gått.

I midten av juli kom regjeringen med et forslag til flere

Størst var omleggingen av boligannonsene på Finn i

endringer av avhendingslova, deriblant at:

regi av Eiendom Norge. Som et tiltak for en tryggere
bolighandel og tydeligere skille mellom markedsføring
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Året startet med den største omleggingen av Eiendom

2018 var trolig utslagsgivende for at finansminister Siv

Norges boligprisstatistikk siden dens tilblivelse på

Jensen (Frp) i juni valgte å videreføre boliglånsforskrif-

slutten av 1980-tallet. Det kraftige skiftet i boligmarke-

ten ut 2019 uten større endringer. Dette var en beslut-

det i 2017 avdekket behov for endringer i metoden for å

ning vi støttet, da utviklingen tydet på at bankene trolig

fange opp markedssvingninger raskt. Vi reduserte derfor

hadde et større handlingsrom i forskriften enn det som

antall områder vi måler månedlig fra over 90 til 16.

faktisk var benyttet da forskriften brått trådte i kraft i januar 2017. Svingningene i boligmarkedet i 2016 og 2017

Enkelte lokale medier var ikke så tilfredse, men etter et

og usikkerheten hos bankene om tolkningen av forskrif-

år med ny metode må vi kunne konstatere at dette har

ten ved inngangen til 2017, gjør at vi mener kontinuitet i

gått knirkefritt. Statistikkens posisjon er blitt styrket, og

denne reguleringen er et poeng i seg selv.

høyere kvalitet gjør statistikken viktigere for forbrukerne, bransjen, myndighetene og samfunnet for øvrig.

På litt lenger sikt utfordrer forskriften den norske bo-

•

Boligselger skal ikke lenger kunne ta alminnelige

og juridisk bindende informasjon, fikk en samlet bran-

forbehold ved salg til en forbruker.

sje redusert teksten i boligannonsene. Disse tekstene
har de senere årene vokst enormt i omfang, og vi tror

•

•

Tydeliggjøre det alminnelige mangelsbegrepet og

det nye forkortede formatet blir bedre for alle parter i

lovfeste en bagatellgrense.

bolighandelen.

Presisere at boligkjøper skal kjenne til forhold

Gjennom år 2018 har vi også jobbet intenst med

som er tydelig beskrevet i en tilstandsrapport.

hvordan vi skal utvikle vår digitale infrastruktur. Som
et ledd av dette overtar vi fra 1. januar 2019 etterut-

Vi var mildt sagt overrasket for akkurat dette har ikke

danningsportalen Eiendomsmeglerskolen. Planen er

vært diskutert verken i høringsinnspillene eller selve

at dette skal utvikles til å bli et nav i Eiendom Norges

Takstlovutvalget.

medlemssystem og nettsider. Dette blir et viktig arbeid

ligmodellen, fordi den setter et tak på hvor rik man må

videre i 2019.

Ved utgangen av 2017 var det stor usikkerhet om utvik-

være for å få boliglån og få glede av de norske skatte-

I slutten av august inviterte Justis- og beredskaps-

lingen i boligmarkedet på grunn av det kraftigste fallet i

subsidene av boligeiere. Dette vil bli en viktigere debatt i

departementet til et innspillsmøte om forslaget. Her

Videre er det gledelig å registrere at oppslutningen

boligprisene siden finanskrisen. Vi og flere med oss for-

tiden fremover, og som et resultat av dette har Eiendom

overleverte vi og NBBL regjeringen en rapport om den

rundt foreningen når nye høyder. Nærmere 98 % av

ventet en ytterligere nedgang i prisene i 2018, men det

Norge fremmet et forslag til en mer rettferdig og bæ-

danske modellen for boligomsetning, som en arbeids-

foretakene som driver mot forbrukermarkedet er nå

ble ikke tilfellet. Utover våren hentet prisene seg kraftig

rekraftig boligbeskatning. Beregninger NyAnalyse har

gruppe i vår regi hadde arbeidet med over lengre tid.

medlem hos oss, og vi får også stadig flere nærings-

inn igjen, selv om de ikke tok igjen toppen fra februar

gjort for oss viser at man ved å fjerne dokumentavgift og

På grunn av regjeringens overraskende forslag ble

meglingsforetak som medlemmer. Og vi ønsker vel-

2017. For 2018 endte boligprisutviklingen tett opptil

eiendomsskatt og erstatte det med full verdsettelse av

denne både mer aktuell og uaktuell på samme tid.

kommen til de foretakene som har kommet til i løpet

lønnsveksten med en oppgang på 2,8 prosent. Sterkest

bolig i formuesskatten får en nær provenynøytral skat-

var utviklingen i Oslo med en oppgang på 6,3 prosent.

teveksling. Dette vil fordele beskatningen av bolig utover

I vårt innspill til forslaget var vi derimot sterkt kritisk

Svakest utvikling fikk Trondheim med en nedgang på 0,8

flere og hele livsløpet, samt ta hensyn til gjeld og i sum

til forslaget fordi vi mener det vil kunne skape heller

Flere av sakene vi har jobbet i året som har gått kan du

prosent.

senke terskelen for å bli boligeier i Norge.

en mer utrygg enn tryggere bolighandel. Vi ble dess-

lese om i årsrapporten.

av året.

verre ikke hørt, for den 20. desember 2018 sanksjoDen positive utviklingen i boligmarkedet utover våren

Vi foreslo i vårt høringssvar til boliglånsforskriften i

nerte kongen i statsråd en lovproposisjon som mer
enn mindre er den samme regjeringen forslo i juli. Nå

God lesning!

5

Innhold

6

03
04
07
08

Samarbeidspartnere				
Forord						
Innholdsfortegnelse				
Styrelederen har ordet					

10
12
14
16

MENNESKENE
Administrasjonen og styret				
Fagutvalget					
Bransjen og medlemmene					

18
20
26
32

POLITIKK
Politisk arbeid					
Bransjepolitisk arbeid 				
Høringssvar til offentlige myndigheter

34
36
44

BOLIGMARKEDET
Eiendom Norges boligprisstatistikk			
Eiendom Norges fritidsboligprisstatistikk

48
50
52
54

KOMMUNIKASJON
Medieomtale					
Digital kommunikasjon		
Bransjens omdømme		

56
ARRANGEMENTER OG KURS
58
Eiendom Norge-konferansen
66
AgendaMorgen
68
Arendalsuka
70
Eiendom Norge og Finans Norges boligkonferanse
74
Fagforum			
76
Eiendomsmeglerskolen									
								
78
80
104
108
Foto: Cover, Eiendom Norge konferansen, Johnny Vaet Nordskog
Foto: Profilbilder av Solfrid Sande
Øvrige fotokreditering er angitt.

APPENDIX
Politisk handlingsplan				
Vedtekter			
Etiske regler			

7

Styrelederen har ordet
Måtte det fortsette – boligmarkedet fra 2018. Det kan karakteriseres som
selve symbolet på et drømmemarked – både for boligselgeren og boligkjøperen.

Av Grethe Wittenberg Meier
Styreleder i Eiendom Norge og administrerende direktør, PrivatMegleren

- Jeg vil fryse markedet slik det er nå. Ordene ga jeg

tre visninger. Vel, slik har det vært andre steder i lan-

til Dagens Næringsliv i begynnelsen av oktober. Dette

det i mange år. En lengre salgstid er sunt, for selgerne

bildet har ikke endret seg.

får solgt, mens kjøperne har mer å velge i. Det norske
boligmarkedet er velfungerende i store deler av landet,
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På mine ti år i eiendomsmeglingsbransjen har jeg aldri

og en litt roligere salgstakt er ikke negativt.

tilbud og etterspørsel som i fjor.

Eiendom Norges styreleder Grethe W. Meier og administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer sammen med konferansier Are Kalvø på Eiendom
Norge konferansen 2018 i mars på Christiania Theater i Oslo. Foto: Jonny Vaet Nordskog.

opplevd et boligmarked med så god balanse mellom
I 2016 var det jo slik at det nesten var bare å legge ut
boligen så ble den solgt. Slik markedet har vært i 2018,
Da Eiendom Norge i januar 2019 oppsummerte tallene,

får meglerne faktisk vist det de kan, kompetanse på

viste det seg at det ble solgt over 90.000 boliger i Norge,

eiendomsmegling.

og lagt ut over 100.000 boliger for salg i løpet av året.
2018 ble et rekordår. Ikke på prisoppgang eller pris-

Utover høsten har vi også sett at nyboligmarkedet har

nedgang, som i 2016 og 2017, men i antall salg – altså

tatt seg opp, i motsetning til i 2017 og første halvår 2018.

volum.

Økt aktivitet er bra, for dessverre har dette markedet

På mine ti år i eiendomsmeglingsbransjen har jeg aldri opplevd et boligmarked
med så god balanse mellom tilbud og etterspørsel som i fjor.

Volumet er noe å glede seg over. De foregående årene

og derav også boligbyggingen en tendens til å svinge til

har nemlig vært krevende, først med den enorme opp-

dels sterkt i takt med både konjunkturer og boligprise-

gangen i boligprisene i 2016 og siden med det kraftigste

ne.

fallet i boligprisene siden finanskrisen i 2017.
Den norske modellen for boligbygging, der bankene
I året som vi har lagt bak oss har jeg opplevd meglere i

stiller krav til et visst antall salg før byggelån har mange

Oslo som vært bekymret over å måtte holde både to og

styrker, men den gir også en viss treghet i boligforsyv-

ningen. Derfor er det svært positiv at vi har hatt større

Prisoppgangen i 2016 gjorde riktignok at svært mange

aktivitet i nyboligmarkedet utover høsten. Det gir i

utbyggere solgte ut de prosjektene de hadde i pipe-

andre omgang flere boliger i markedet.

linen. Ferdigstillelsen av nye boliger er blitt større
på Østlandet gjennom 2018 enn tidligere år. I 2019

Min erfaring fra PrivatMegleren er at mange potensiel-

ventes ytterligere mange ferdigstillelser. Det er bra

le kjøpere av nye boliger i 2017 og i første halvår 2018

for utviklingen. De siste årene har det vært betydelige

beveget seg over i bruktbolig-markedet, grunnet usik-

svingninger i boligprisene, særlig på Østlandet. Det

kerhet om prisutviklingen. Utover høsten var kjøperne

er ikke noe sunnhetstegn. Vi er alle tjent med en mer

tilbake igjen.

stabil prisutvikling, som i 2018. Oslo endte i 2018 noe
sterkere enn landet for øvrig, og i hovedstaden er det

Selv om befolkningsveksten de siste årene har avtatt

vesentlig at både reguleringen av nye boligprosjekter

i Norge og boligbehovet dermed er blitt lavere, er det

og salget av nye boliger holdes oppe, hvis ikke vil vi

fremdeles et stort behov for nye boliger, særlig på Øst-

trolig på nytt få et prispress.

landet. Mens de andre store byene Stavanger, Bergen
og Trondheim har klart å få boligbyggingen og tilbuds-

Jeg håper og tror at utviklingen vil fortsette like har-

siden opp på et nivå i takt med befolkningsutviklingen,

monisk dette året.

har det vært motsatt på Østlandet. Spesielt i Oslo har
boligbyggingen vært lav, noe som var bidragsytende til
boligprisgaloppen i 2016.

Da blir også 2019 et drømmemarked.
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MENNESKENE

Administrasjonen og styret
Fagutvalget
10

Bransjen og medlemmene

Bransjedebatt på Eiendom Norge konferansen 2018 med administrerende direktør Hedda K. Ulvness i Eie Eiendomsmegling, administrerende direktør
Grethe W. Meier i PrivatMegleren og administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom. Foto. Jonny Vaet Nordskog.

Administrasjonen

Styret
Dagens styre ble valgt på generalforsamlingen 25. april 2018.

Administrerende direktør 		

Fagsjef		

Christian Vammervold Dreyer

Hanne Nordskog-Inger

+47 907 24 999

+47 95 21 87 78

Christian jobber med politikk, bransjespørsmål,

Hanne er ansvarlig for organisasjonens utvikling av

boligprisstatistikken, ledelse og utvikling av

eiendomsmeglingsfaget og leder våre faglige utvalg.

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Grethe W. Meier

Knut Sirevåg

Leif J. Laugen

PRIVATMEGLEREN AS

EIENDOMSMEGLER 1

EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS

organisasjonen.
Hun jobber med bransjeopplæring i nytt regelverk
og høringsprosesser til nye lover og forskrifter for
bransjen, samt er ansvarlig for foreningens
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eksamener, kurs og konferanser.

Kommunikasjonssjef

Kommunikasjonsmedarbeider og administrasjonsansvarlig		

Erik Lundesgaard

Peder Eckblad Tollersrud

+47 95 88 19 87

+47 97 19 43 92

Erik jobber med politikk og kommunikasjon, og er
ansvarlig for blant annet organisasjonens politiske
program og myndighetskontakt.

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Karsten Onsrud

Hedda Ulvness

Vibeke Stavenes

AKTIV EIENDOMSMEGLING AS

EIE EIENDOMSMEGLING AS

PROAKTIV GRUPPEN

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Veslemøy Tvedt Fredriksen

Terje Buraas

Martin A. Kiligitto

EIENDOMSMEGLER VEST

DNB EIENDOM

NORDVIK EIENDOMSMEGLING

Peder jobber med administrasjon og kommunikasjon,
deriblant nettsider og sosiale medier.

Styremedlem

Øyvind Aasen
SØRMEGLEREN

Fagutvalget
Fagutvalget er et bredt sammensatt utvalg av sentrale fagpersoner
i bransjen.
Fagutvalget gir faglige råd til administrasjonen om eiendomsmegling og utvikling av regelverket for bransjen, og
fagutvalget kommer med forslag til områder hvor Eiendom Norge bør engasjere seg faglig.

FAGUTVALGET I EIENDOM NORGE HAR I 2018 BESTÅTT AV:
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Kjedesjef, prosjekt og kompetanse

Kjedesjef kompetanse og kvalitet

Advokat/juridisk rådgiver

Christina Lyngtveit-Petersson

Bodil Næssvik

Stine Hjallum

PRIVATMEGLEREN AS

PRIVATMEGLEREN AS

AKTIV EIENDOMSMEGLING AS

Direktør for marked, fag og kompetanse

Fagsjef

Kvalitetssjef

Cathrine Wæraas Temmerud

Norleiv Pedersen

Line Rollve Røstad

EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS

DNB EIENDOM

EIENDOMSMEGLER 1
OSLO OG AKERSHUS

Kvalitetssjef

Kvalitetssjef

Toril Cecilie Fridestad

Ina Annett Grunnvåg

EIENDOMSMEGLER VEST

EIE EIENDOMSMEGLING AS

Engasjerte tilhørere på Fagforum i regi av Eiendom Norge og Protector
Forsikring i august 2018. Foto: Peder E. Tollersrud.

Bransjen og medlemmene

ADV. SEM OG JOHNSEN EIENDOMSMEGLING

ADVOKATFIRMA GEIR SKIVIK

AKTIV EIENDOMSMEGLING AS

ATTENTUS EIENDOMSMEGLING

EIE EIENDOMSMEGLING

BOLIGAGENTEN AS

BUSKERUD NÆRINGSMEGLING AS

Z EIENDOM AS		

DIALOG EIENDOMSMEGLING AS

EIENDOMSMEGLER A AS

DNB EIENDOM AS

A EIENDOM

EIENDOMSMEGLER 1 NORGE AS

MEGLERHUSET RELE AS

EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS

BOA EIENDOMSMEGLING

EIENDOMSMEGLER VEST AS

REDE EIENDOMSMEGLING AS

EIGEDOMSMEKLING SOGN OG FJORDANE AS

ADVOKAT TORBJØRN EK AS

FANA SPAREBANK EIENDOM AS

RAADHUSET EIENDOMSMEGLING AS

GARANTI EIENDOMSMEGLING NORGE AS

DITT STED EIENDOMSMEGLING AS

HEIMDAL EIENDOMSMEGLING AS

BEST EIENDOMSMEGLER AS

LEIEBOLIG UTLEIEMEGLING AS

FJORDANE ADVOKATKONTOR AS

MEGLERGAARDEN AS

ADVOKATFIRMAET BAADSTØ AS		

MEGLERHUSET NYLANDER AS

EIENDOMSHUSET MALLING & CO AS

MEGLEROPPGJØR AS

ADVOKATFIRMAET SIRI K. KARLSEN AS		

MØRE EIENDOMSMEGLING AS

JOHANNESSEN EIENDOMSMEGLING AS

PARTNERS AS

NEWSEC AS		

Utviklingen de senere årene har vært at de store

NOROPPGJØR AS

EIENDOMSMEGLER HAUGESUND AS

Ved årsskiftet 2018/2019 hadde Eiendom Norge 78 foretaksmedlemmer.
Disse igjen hadde 805 kontorer/filialer.

Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtrans-

60 prosent menn og 40 prosent kvinner.

aksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner.
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VÅRE MEDLEMMER I 2018:

bankene har kjøpt seg opp i bransjen, og nesten

NOTAR

AKERSHUS EIENDOM AS

Næring, prosjekt og utleie er vanskeligere å måle,

70 prosent av alle eiendomsmeglingsforetak med

OBOS EIENDOMSMEGLERE AS

BN BOLIG AS

men vi antar tett opp til hundre prosent dekning blant

bevilgning er eid av en bank.

PANGEA PROPERTY PARTNERS AS

MARTON NORWAY AS		

våre medlemmer innen prosjekt og utleie. De siste

PRIVATMEGLEREN AS

UNION NÆRINGSMEGLING

årene har også flere av de store næringsmeglings-

REAL NÆRINGSMEGLING AS

ADVOKAT BJØRN TORE STEFFENSEN

foretakene blitt medlemmer av Eiendom Norge.

REALIST NÆRINGSMEGLING AS

NORDVIK EIENDOMSMEGLING

RØISLAND & CO EIENDOMSMEGLING AS

GJENSIDIGE BOLIGHANDEL

Eiendomsmeglingsbransjen har en viktig rolle i norsk

SKIEN BOLIGBYGGELAG

FREM EIENDOMSMEGLING

økonomi og for norske boligeiere. Våre medlemmer

SNE EIENDOM AS

Z MEGLEREN

sørger at norske forbrukere får kjøpt og solgt eien-

STAVLUND AS

FINANSPARTNER VEST

dommer på en sikker måte etter gjeldende lover og

STRAY & CO EIENDOMSMEGLING AS

forskrifter.

SØRMEGLEREN AS/SØRMEGLEREN TELEMARK AS
TROLLTINDEN OPPGJØRSMEGLING AS

I bruktboligmarkedet omsettes storparten av eien-

UTLEIEMEGLEREN

dommene gjennom eiendomsmegler. Ved salg av

VERDI EIENDOMSMEGLING STAVANGER

nybygg, næringseiendom og fritidsboliger benyttes

WEBOPPGJØR AS		

ofte eiendomsmegler i forbindelse med transaksjo-

PROAKTIV EIENDOMSMEGLING

nene. I utleiemarkedet øker andelen som benytter

FORENINGEN ESTATE MEGLERNE NORGE

eiendomsmegler.

M2 NÆRINGSMEGLING AS
HJEM EIENDOMSMEGLING

Våre medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5330

MEGLERHUSET SÆDBERG AS

ansatte.

KETIL KOPPANG AS LANDBRUK - OG NÆRINGSMEGLING
BONO AS		

Dette inkluderer meglere, advokater, ledelse og

MEGLERHUSET INNLANDET AS

administrativt ansatte som oppgjørspersonell og

KALAND & PARTNERS

medhjelpere. Kjønnsfordelingen er i bransjen er cirka

EIENDOMSMEGLER DAHL AS
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POLITIKK

Politisk arbeid
Bransjepolitisk arbeid
18

Høringssvar til offentlige myndigheter

Administrerende direktør Christian Vammervold og tidligere finansminister Kristin Halvorsen (Sv) i debatt om finanskrisen 10 år
etter på Eiendom Norge og Finans Norges boligkonferanse i oktober 2018. Foto: Peder E. Tollersrud.

Mer helthetlig boligpolitikk
- Det er et kontinuerlig behov for ny politikk og samordning innenfor
boligpolitikken, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard.

Av Peder Tollersrud
Kommunikasjonsmedarbeider og administrasjonsansvarlig i Eiendom Norge.

Hvordan har Eiendom Norge jobbet politisk i 2018?
Lundesgaard: I 2017 var boliglånsforskriften på alles
lepper, og ved inngangen til 2018 hersket det stor usik20

kerhet om utviklingen i boligmarkedet på grunn av det
store fallet i boligprisene gjennom 2017, som var ledet
an av Oslo med en nedgang på over 10 prosent.
Selv om det foreløpig ikke er påvist en årsakssammenheng mellom den skjerpete boliglånsforskriften og
boligprisfallet i 2017, er det trolig at det var en sammenheng. Prisfallet sammenfalt nettopp med innføringen av ny boliglånsforskrift fra 1. januar, og vi vet det
var stor usikkerhet i bankene i begynnelsen av 2017
knyttet til forskriftens tolkning med strengere krav og
egne særregler for Oslo.
Den svake utviklingen i 2017 gjorde at vi ved inngangen
til 2018 trodde regjeringen ville myke opp i forskriften
fra sommeren. I februar kom Finanstilsynet med sitt
forslag til ny forskrift, hvor de foreslo en videreføring
av forskriften med fjerning av særkravene for Oslo og
en fleksibilitetskvote, altså avvikspotten fra forskriften
på åtte prosent i hele landet.
I vårt høringssvar til Finansdepartementet i april 2018
støttet vi i all hovedsak tilsynets forslag med unntak av

til to år i stedet for ett og et halvt år.
Utover våren 2018 hentet boligprisene seg kraftig inn
igjen og det spesielt i Oslo. Dette betydde trolig at det
var et større handlingsrom hos bankene i den eksisterende forskriften enn hva det så ut til i 2017. Sannsynligvis hadde bankene gjennom 2017 strammet mer
inn på utlån til bolig enn det som var nødvendig for å
følge den nye boliglånsforskriften fra 1. januar 2017.
Konklusjonen til Finansdepartementet og finansminister Siv Jensen (Frp) som kom i juni ble å videreføre
forskriften ut 2019 uten større endringer. I pressemeldingen fra departementet legitimerte finansministeren
til og med videreføringen og å ikke fjerne særkravene
for Oslo med prisoppgangen så langt i året.
Etter vårt syn var dette en riktig vurdering og en
løsning vi lever godt med, fordi kontinuitet i denne
reguleringen er et poeng i seg selv, gitt den usikkerheten forskriften fra 1. januar 2017 skapte. Boligprisutviklingen endte i 2018 også nasjonalt på nivå med
lønnsveksten, og noe høyere i hovedstaden. Det er
en sunnere utvikling enn på mange år. Gitt den nære
sammenhengen mellom boligprisene og kredittgivningen hadde bankene åpenbart et handlingsrom i den
eksisterende forskriften.

å senke fleksibilitetskvoten for hele landet fra ti til åtte

Kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.

prosent. Vi forslo i tillegg å utvide forskriftens varighet

Foto: Johnny Vaet Nordskog.

I høringssvaret til boliglånsforskriften agiterte

Ironisk nok gav regjeringen oss svar på tiltale få dager

Eiendom Norge også for at regjeringen måte fornye

senere, for den nye strategien ble presentert samtidig

strategien for boligmarkedet. Hvorfor?

med en pressemelding med sitat fra justisminister
Tor-Mikkel Wara (Frp), hvor han varslet at regjeringen

I juni 2015 lanserte Solberg-regjeringen en boligstra-

ville fjerne anledning for boligselger i avhendingslova

tegi for et mer velfungerende boligmarked med mål

til å selge bolig «som-den-er».

om å se boligpolitikken på tvers av departementene.
Mange av disse tiltakene er nå vedtatt og/eller imple-

Dette må ha vært en overraskelse rett før inngangen

mentert, så strategien var på mange måter gått ut på

til fellesferien…?

dato. Blant annet hadde regjeringen og daværende
boligminister Jan Tore Sanner (H) gjennomført en stør-

I aller høyeste grad. At forslaget heller ikke var kon-

re forenkling av plan- og bygningsloven. Derfor skrev

kretisert på det tidspunktet, gjorde det enda mer

vi i vårt høringssvar at regjeringen må fornye denne

overraskende. Så i juli kom selve forslaget med et

strategien. I tillegg har boliglånsforskriften effekter

kortfattet notat med en invitasjon til et innspillsmøtet

utover det den er ment å regulere, altså gjeldsopptak.

i august, og et varsel om at regjeringen ville sende en

Særlig gjelder det at forskriften i kombinasjon med

lovproposisjon til Stortinget før jul. Kort oppsummert

skattesubsidene av boligeiere setter et tak for hvor

innebærer dette forslaget en vesentlig omlegging av

rik man må være for å kunne glede av nettopp disse

det norske transaksjonslovverket som ikke er blitt

subsidiene.

utredet tidligere, og det er grunn til å være kritisk til
prosessen her.

Det er et kontinuerlig behov for ny politikk og sam-
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ordning innenfor boligpolitikken. Til tross for at vi de

Regjeringen forventer at man gjennom å fjerne mulig-

senere årene har sett en rekordhøy boligbygging, er

heten til å selge en bolig «som-den-er», vil gi selgeren

det behov for tiltak for å skape en mer velfungerende

større incentiv til å legge frem all dokumentasjon om

tilbudsside som gjør det mulig å bygge boliger raskt i

boligen og innhente en grundig tilstandsrapport. Dette,

takt med boligbehovet. Dette gjelder særlig forbedring

i kombinasjon med regulering av tilstandsrapporter

av planarbeidet, koordinering av infrastrukturtiltak

og takstbransjen og etablering av minsteterskel for

med boligbygging, og at kommunene tar innover seg

hva boligkjøper kan klage på, skal gjøre bolighandelen

sin rolle som markedsregulator.

tryggere og mindre konfliktfylt.

Behovet for en helhetlig boligpolitikk er konstant.

Umiddelbart høres dette selvsagt tilforlatelig ut, men i
realiteten er en dette en betydelig endring av risikofor-

I denne sammenheng ble vi hørt for samtidig med at

delingen mellom kjøper og selger i bolighandelen. Ved

finansminister Siv Jensen (Frp) presenterte ny boli-

å fjerne muligheten til å ta «som den er»-forbehold,

glånsforskrift 19. juni, kom også nyheten om at regje-

vil man senke terskelen på hva som ansees som en

ringen ville komme med en fornyet boligstrategi bare

mangel, noe som vi tror vil gi flere mangelskrav og

dager senere. Det passet oss bra, for samtidig sendte

vesentlig økt risiko for boligselger.

vi et brev vi hadde forberedt sammen Norske Boligbyggelag Landsforbund (NBBL) og Boligprodusentene

Isolert sett er dette selvsagt et legitimt standpunkt,

til statsminister Erna Solberg (H) om behovet for økt

men prosessen her er midt sagt kritikkverdig. Uten

samordning av boligpolitikken.

en utredning ønsker regjeringen altså endre risikofordelingen i bolighandelen mellom kjøper og selger.

I brevet kritiserte vi den manglende oppfølgingen fra

Vi frykter konsekvensene av dette forslaget. I 2019

Justis- og beredskapsdepartementet om tiltak for en

står kampen om hva som skal bli den endelige loven i

tryggere bolighandel, som Stortinget hadde pålagt

Stortinget.

regjeringen å levere politikk på i to anmodningsvedtak
i 2015 og 2017.

Finanspolitisk talsperson Rigmor Aasrud (Ap) og finansminister Siv Jensen (Frp) i debatt om boliglånsforskriften på
Eiendom Norge konferansen 2019. Foto: Jonny Vaet Nordskog.

2018 har også vært et år med en ny regjeringsplatt-

se av boliger. Samtidig har utskriving av eiendomsskatt

form med at Venstre gikk inn i regjeringen i januar.

eksplodert, og i takt med økende boligpriser har også

Hva betyr den for eiendomsmeglingsbransjen?

inndrivningen av dokumentavgiften økt. Etter mange
år har norsk boligbeskatning fått kritikk av blant annet

Det kom en del nyheter i Jeløya-plattformen sam-

diverse tenketanker, Scheel-utvalget og kanskje vikti-

menliknet med forrige plattform fra 2013. Venstre fikk

gere har innretningen fått kritikk i Det internasjonale

gjennomslag for et sterkere fokus på forbrukervern og

pengefondet (IMF) og OECD sine evalueringer av norsk

det har kommet inn flere punkter av stor betydning for

økonomi. Vi hadde IMF på besøk på forsommeren 2018

oss, da særlig oppfølgingen av anmodningsvedtakene

og de kaller boligbeskatningen en forstyrrelse. Sam-

om tilstandsrapporter ved boligsalg. Og sist, men ikke

tidig har den svært generøse boligbeskatningen tjent

minst, så har revidering av lov om eiendomsmegling

oss godt og bidratt til en av de høyeste eierandelene av

kommet inn i regjeringsplattformen. Det er svært

egen bolig i vår del av verden.

positivt, og er en sak vi har jobbet med siden 2013. På
vårparten fikk vi beskjed fra Finansdepartementet om

De positive effektene av boligeierskap kan ikke under-

Etter vårt syn er det mulig å forene hensynet til finansiell stabilitet på den ene
siden og eierlinjen i den norske boligmodellen på den andre siden.
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at et lovutvalg skulle nedsettes før jul 2018. Det har

vurderes. Det har positiv effekt på fordeling, mobilitet

foreløpig latt vente på seg.

og deltagelse i arbeidslivet og produktivitet. Etter vårt
syn er det mulig å forene hensynet til finansiell stabi-

Eiendom Norge har i 2018 også tatt en tydelig posi-

litet på den ene siden og eierlinjen i den norske bolig-

sjon i boligskatt-debatten. Hvordan og hvorfor?

modellen på den andre siden.

Debatten om boligbeskatning har vært en gjenganger

Løsningen på boligskattedebatten er enklere enn

i norsk offentlighet lenge, og særlig siden 2010 med

antatt, hvor hensynet til finansiell stabilitet og eierlin-

innføringen av sjablongsystemet for ligningsfastsettel-

jen er blitt sett på som uforenlige. Men med en nær

Debatt om boligpolitikk på Arendalsuka 2018. Fra venstre: Stortingsrepresentant Mudassar Kapur (H), stortingsrepresentant Karin Andersen (Sv),
stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap), stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp) og ordstyrer Erik Lundesgaard. Foto: Peder E. Tollersrud.

provenynøytral skatteveksling mellom dokumentavgift

å putte kapital i nettopp dyre og stadig dyrere boliger.

og eiendomsskatt og full verdsetting av primærbolig i

Vårt skatteopplegg vil gjøre boligbeskatningen mer

formueskatten, er det mulig å forene disse to hensy-

rettferdig, bærekraftig og enklere, og samtidig senke

nene. Dette vil gjøre boligbeskatningen mer rettferdig

terskelen for å bli boligeier og ta del i velferdsgode

og bærekraftig, og samtidig senke terskelen for å bli

nummer én i det norske samfunnet, nemlig egen bolig.

boligeier. I tillegg kommer de uheldige fordelingsvirkningene. Dokumentavgiften rammer skjevt og treffer

Dette kommer til å bli en viktigere debatt i årene

særlig unge mellom 20 til 40 år i etableringsfasen,

fremover på grunn av boliglånsforskriften. Den setter

som er de som bytter bolig oftest. Derfor betaler

et tak på hvor rik du må være for å tjene av skattesub-

denne gruppen en altfor stor andel av den samlede

sidene.

beskatningen av bolig i Norge.
Eiendomsverdi presenterte i fjor sin Sykepleierindeks.
Det vil bli rimeligere å kjøpe bolig hvis dokumentavgif-

Denne viser hvor stor andel av et boligmarked en sin-

ten bortfaller, og på grunn av grensen for formuesskatt

gel sykepleier kan kjøpe. På Østlandet ser vi at denne

vil gjennomsnittlige norske husholdninger skjermes.

andelen er svært liten sammenliknet med de større

Disse vil så vidt komme i formueskatteposisjon med

byene i resten av landet, og i Oslo og Akershus har en

full verdsetting av primærboligen, og øker man gren-

singel sykepleier kun tilgang på 4-5 prosent av bolig-

sen for formuesskatt ytterligere, vil en større andel av

markedet. Folk med normale inntekter har altså i liten

norske boligeierne fortsatt skjermes.

grad tilgang til det store boligmarkedet på Østlandet.
Når boliglån er inngangen til å få glede den generøse

Den kommunale eiendomsskatten på sin side varierer

norske boligbeskatningen, utfordrer dette legitimiteten

til dels stort fra kommune til kommune, og tar verken

til det norske skattesystemet, samt legger til rette for

hensyn til gjeld tilknyttet eiendommen eller skattebe-

økt ulikhet.

talerens inntekter. Dessuten gis det til dels store raIMF på besøk: Fv: Økonom i IMF Lucina Gornicka, seniorøkonom i IMF Christian Henn, Eiendom Norge-direktør Christian V. Dreyer,
oppdragsleder ved den europeiske avdelingen i IMF, Jaques Miniane, forskningssjef og professor Erling Røed-Larsen og økonom i IMF
Ezequiel Cabezon. Foto: Eiendom Norge

batter for dyre boliger og fritidsboliger sammenlignet

Denne debatten vil presse seg frem i årene som kom-

med eiendommer med mer gjennomsnittlige verdier.

mer.

Det er urettferdig og kan føre til uheldige incentiver til

Bransjepolitisk berg- og dalbane
- 2018 ble et innholdsrikt år for Eiendom Norge med både faglige opp- og
nedturer, sier fagsjef Hanne Nordskog-Inger.

Av Peder Tollersrud
Kommunikasjonsmedarbeider og administrasjonsansvarlig Eiendom Norge

Hva har preget arbeidet med bransjepolitikk i 2018?

Landsforening (NBBL), samt flere observatører fra
både Finanstilsynet, Forbrukertilsynet og Justis- og
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Nordskog-Inger: Forslaget til endringer i avhendings-

beredskapsdepartementet. Blant annet var vi på

lova er den enkeltsaken som har preget det bransje-

studietur til København for å lære mer om lovverket i

politiske arbeidet mest i løpet av året, selv om dette er

Danmark.

sak som egentlig har pågått i over et tiår.
Den 20. juni 2018 kom nyheten om at regjeringen ville
I november 2017 tok Justis- og beredskapsdeparte-

legge frem en fornyet strategi for boligmarkedet. Her

mentet det oppsiktsvekkende skrittet å sende den

ble det varslet betydelige endringer av avhendingslo-

nesten ti år gamle NOUen fra 2009 om tilstandsrap-

va. Regjeringen meldte de ville fjerne muligheten for

porter ved salg av bolig ut på ny høring med frist i

å selge en bolig «som den er», og at de ville innføre

januar 2018. I praksis var denne høringen en oppføl-

en bagatellegrense for skjulte feil og mangler, samt

ging av de to anmodningsvedtakene i Stortinget om

regulere takseringsbransjen. Vi var mildt sagt over-

tilstandsrapporter og tryggere bolighandel fra hen-

rasket for akkurat dette hadde ikke vært oppe i den

holdsvis 2015 og 2017.

nye høringen av takstlovutvalget. Så midt i fellesferien
sendte Justis- og beredskapsdepartementet ut en

Det siste anmodningsvedtaket kom som et direkte

invitasjon til et innspillsmøte i august om de varslede

resultat av Forbrukerrådets rapport samme år om ei-

endringene. Vi fikk altså en knapp måned til å gjen-

erskifteforsikring. Rapporten gjennomgikk et tjuetalls

nomgå og vurdere heller omfattende endringer av

rettstvister i Norge og hevdet bastant at konfliktnivået

transaksjonslovverket!

i norsk bolighandel var for høyt. Som en løsning på
det angivelig høye konfliktnivået tok Forbrukerrådet

Etter ferien måtte vi kaste oss over forslagene og for-

til ordet for at det var flere elementer i den danske

berede oss til høringsmøtet. Vår umiddelbare reaksjon

modellen for kjøp og salg av bolighandel som Norge

var at forslagene ville skape en heller mer utrygg enn

burde kopiere. I kjølvannet av denne rapporten og

tryggere bolighandel, og vi startet med å sondere våre

anmodningsvedtaket i Stortinget tok Eiendom Norge

synspunkter i fagutvalget, i bransjen for øvrig og i for-

initiativ til en arbeidsgruppe som skulle se nærmere

sikringsbransjen. Denne prosessen gjorde oss styrket i

på nettopp den danske boligmodellen. Her inviterte

troen på at de foreslåtte endringene var ukloke.

vi med forsikringsbransjen, Norsk Boligbyggelags

Fagsjef Hanne Nordskog-Inger i Eiendom Norge. Foto: Johnny Vaet Nordskog.
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Overlevering av rapporten om dansk modell for bolighandel i august 2018. Fra venstre: Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer, direktør for

Fagsjef Hanne Nordskog-Inger og direktør Christian Vammervold Dreyer er fornøyd med tilbakemeldingen fra meglerne om de nye FINN-annonsene.

interessepolitikk og jus Henning Lauridsen i NBBL og statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Justis- og beredskapsdepartementet. Foto: Erik Lundesgaard

Foto: Peder Tollersrud

Parallelt jobbet vi intensivt med å fullføre rapporten

GDPR var et stort tema i 2017. Hvordan har Eiendom

om den danske boligmodellen, fordi de foreliggende

Norge jobbet i 2018 med den nye personvernlovgiv-

forslagene gjorde dette arbeidet både mer og mindre

ningen?

aktuelt på samme tid. Vi fullførte derfor rapporten,

enn så lenge må vi smøre oss med tålmodighet.

har vært representert. Vi har også hatt flere møter i
etterkant med annonsegruppen for å passe på at alle

I oktober ble boligannonsene på Finn.no lagt om.

foretakene følger de nye normene som er fastsatt.

Hvorfor?

Omleggingen har gått knirkefritt, selv om det er en og

samtidig som vi avtalte med Justis- og beredskaps-

Nordskog-Inger: Vi har hatt en arbeidsgruppe som ut-

departementet å overlevere den til politisk ledelse på

arbeidet en norm for eiendomsmeglerbransjen for et-

Nordskog-Inger: Dette er noe vi har jobbet med i litt

selve innspillsmøte.

terlevelse av GDPR-regelverket. Arbeidet ble igangsatt

over to år. Årsaken er at Forbrukertilsynet påpekte at

Bransjen har i 2018 også fått en ny veiledning om

i 2017, og dette har vært et stort lerret å bleke. Vi har

praksisen med tilsynelatende komplett, omfattende og

markedsføring av bolig, som erstattet den gamle

Under innspillsmøtet var vi klare på at vi mente for-

gjennomgått alle elementer i bransjens arbeidsrutiner

tidvis ubalansert tekst i boligannonsene på Finn.no var

bransjenormen. Hvordan har Eiendom Norge arbei-

slagene ikke burde gjennomføres slik regjeringen

og vurdert om dette er i henhold til de nye reglene og

i strid med markedsføringsloven.

det med dette?

la opp til. Vi agiterte for at man først burde regulere

eventuelt hvordan vi kan endre rutinene våre for å være

takseringsbransjen, noe som i seg selv er et kraftfullt

innenfor regelverket. Arbeidet ble ledet av advokat

Ambisjonen vår med en ny annonsemal var å gjøre

Nordskog-Inger: 18. oktober presenterte Forbruker-

virkemiddel, for deretter vurdere endringer av avhen-

Arnt Olav Aardal fra BDO, og i arbeidsgruppen satt det

annonsene mer oversiktlig for å kunne gi kjøperne et

tilsynet omsider sin nye veiledning om markedsføring

dingslova, hvis ikke reguleringen av takseringsbran-

representanter fra de fleste av de store medlemmene

raskt overblikk om eiendommen er interessant, sam-

av bolig etter at denne har vært ventet en god stund.

sjen oppnådde ønsket effekt.

våre. Jeg må gi honnør til alle deltagerne i gruppen

tidig som det skal være tydelig hvor man finner kom-

Vi har vært i flere møter med Forbrukertilsynet og

som viste stort engasjement og gav betydelige bidrag

plett informasjon om boligen.

Norges Eiendomsmeglerforbund for å komme med

Vi ble ikke hørt, og rett oppunder jul ble en lovpropo-

annen som har brukt litt lengre tid med å tilpasse seg.

i arbeidet.

sisjon med endringer av avhendingslova sanksjonert i

innspill.
Vi vet at for få setter seg grundig inn i salgsoppgaven

statsråd og sendt videre til Stortinget. Proposisjon var

Selv om det var de største foretakene som var direk-

og kun leser annonsen og knapt det. Et tydeligere skil-

Den nye veiledningen tar for seg hvilke krav markeds-

mer eller mindre som det opprinnelige forslaget med

te involvert i prosessen, ble normen også laget med

le mellom annonsen og den juridisk bindende informa-

føringsloven stiller til markedsføring av bolig, og blant

en bagatellgrense konkretisert til 10.000 kroner, samt

tanke på mindre foretak. Disse vil trolig ha større

sjonen i salgsoppgaven er et tiltak vi tror kommer til å

annet hva man må passe på når man markedsfører

en tikkende konfliktbombe, nemlig nulltoleranse for

utfordringer med å holde seg oppdatert på de nye

gjøre bolighandelen i Norge litt tryggere.

bolig på sosiale medier eller andre flater med begren-

arealavvik. Forslaget ligger nå i Stortinget, og ventes å

personvernreglementene. Normen er dessuten sendt

bli behandlet i april 2019. Nå står debatten om eventu-

til Datatilsynet for vurdering, men de er fortsatt ikke

Vi har jobbet tett med FINN og Forbrukertilsynet i

elle justeringer av forslaget der, selv om hovedlinjene

er ferdige med behandlingen av den. Så vidt vi vet er

denne saken, og vi har hatt en annonsegruppe hvor

Vi har i lengre tid etterlyst en revidering av bran-

høyst sannsynlig vil bli vedtatt.

det mange bransjenormer som venter på vurdering, så

medlemmer fra bransjen, meglersystemene og FINN

sjenormen, da mye av innholdet i denne ikke har vært

set plass.

De viktigste endringene i den nye veilederen:
Totalpris:
Markedsføringsloven krever at det ved prismarkedsføring må oppgis en totalpris som inklude-

Alle deltakerne: Fra venstre: Fagsjef i Eiendom Norge Hanne
Nordskog-Inger, direktør i Eiendom Norge Christian V. Dreyer
og advokat og leder for medlemsrådgivning i Huseiernes
landsforbund Anders Leisner. Foto Peder Tollersrud

rer alle kostnadene ved boligkjøpet, hvor både
fellesgjeld og alle omkostninger inkluderes i
tillegg til prisantydning eller fastpris.
Digital samhandling: Hanne Nordskog-Inger fra Eiendom Norge, Nils Inge Brurberg fra BITS og ordstyrer Tom Staavi fra Finans Norge.
Foto: Peder Tollersrud.

Annonsering med plassbegrensninger:
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Flere moderne annonseformater, som annonsering i sosiale medier, begrenser sterkt hvor
mye informasjon om boligen det er mulig å gi
og hvor lenge informasjonen er tilgjengelig for
forbrukerne.
Boligens hovedegenskaper:
Dersom det oppgis priselementer i markedsføringen, må den næringsdrivende også gi
opplysninger om boligens hovedegenskaper i
relevant omfang for annonseformatet.
Riktig prising:
Prisantydning skal ikke settes lavere eller høyere enn det selger er villig til å akseptere eller
lavere eller høyere enn det meglers objektive
vurdering tilsier.
Kommer for salg:
Det er akseptert at en bolig markedsføres
før salgsoppgaven er utarbeidet, dersom den
anonymiseres slik at det ikke gis opplysninger
som gjør at boligen kan identifiseres og selger
kontaktes direkte.

tilpasset alle de digitale annonseflatene som benyttes
i dag. Derfor er det positivt at tilsynet i høst lanserte
en veiledning, hvor de profesjonelle partene i bolighandelen får et enhetlig og forutsigbart regelverk å
forholde seg til. Formålet er å sikre at alle former for
markedsføring gir en balansert, veiledende og korrekt
fremstilling av den aktuelle boligen.
Den kanskje største endringen i den nye normen er om
prisopplysninger. Hvis man i markedsføringen oppgir
priselementer, så skal man alltid oppgi totalpris, det
vil si boligens verdi inklusive omkostninger.
Markedsføringsloven krever at det ved prismarkedsføring må oppgis en totalpris som inkluderer alle kostnadene ved boligkjøpet, hvor både fellesgjeld og alle
omkostninger inkluderes i tillegg til prisantydning eller
fastpris. Prisoppstillinger som kun inkluderer prisantydning og fellesgjeld skal ikke benevnes som totalpris, da anbefales det uttrykket «pris inkl. fellesgjeld».
Forbrukertilsynet skriver også eksplisitt i veiledningen
at salgsoppgaven skal være tilgjengelig når markeds-

føringen av boligen starter. Tilsynet følger med dette

nans Norge), eiendomsmeglingsbransjen og finans-

opp Eiendom Norges vedtak for bransjen fra 1. mars i

næringen om å digitalisere samhandlingen mellom

2018 om at markedsføringen ikke skal igangsettes før

eiendomsmegler og bank, deriblant elektronisk

salgsoppgaven er ferdigstilt.

tinglysning av pantedokumenter. Denne ofte manuelle
kommunikasjonen er svært tidkrevende og her er

Eiendom Norge har vært involvert i flere faglige

effektiviseringspotensialet stort, for ikke å si enormt.

arbeidsgrupper i 2018. Hvilke saker har vært de

Vi har hatt gode resultater i denne gruppen i 2019 og

viktigste?

Eiendom Norge og BITS holdt blant en presentasjon
om dette under vår og Finans Norges boligkonferanse

Nordskog-Inger: Vi har også i året som har gått jobbet

i høst.

mye med hvitvasking, hvor ny lov trådte i kraft i 2018.
Dette er imidlertid et kontinuerlig arbeid, som har

Vi har også deltatt i en kunnskapsgruppe om skjegg-

myndighetenes høyeste prioritet og som det er viktig at

kre. Skjeggkreet har gjort sitt inntog i norske hjem

bransjen tar alvorlig.

og rettsaler i 2018. Sammen med Boligprodusentene,
eierskifteforsikringsselsskapene og Mycoteam har vi

Et annet sentralt tema har vært forbedringer av kun-

delt kunnskap om krypet og hvordan håndtere slike

dekommunikasjon, altså hva slags informasjon som

saker. Mycoteam har også holdt foredrag om dette

skal formidles til kjøper og hvordan. Dette arbeidet er

under et av våre fagfora. Dette blir også en viktig sak

ikke fullført ennå, og jeg regner med vi i løpet av 2019

inn i 2019 i takt med at Protector Forsikring har varslet

vil komme frem til en bransjestandard her.

at de vil trekke seg fra eierskifteforsikringsmarkedet
som følge av nettopp skjeggkreet.

Vi har også hatt med et arbeidsutvalg med BITS (Fi-

Høringssvar til offentlige
myndigheter
Eiendom Norge leverte følgende høringssvar i 2018:

15. JANUAR:

23. AUGUST:

Høringssvar til Justis- og beredskapsdepartemen-

Innspillsnotat til Justis- og beredskapsdepartemen-

tet om forslag til lovendringer for øke bruken av

tet om forslag til endringer av avhendingslova.

tilstandsrapporter ved omsetning til bolig i forbru32

kerforhold og forslag om endring av avhendingslova

16. OKTOBER:

§ 4-10.

Høringsnotat til Stortingets finanskomité om stats-

33

budsjettet 2019.
11. APRIL:
Høringssvar til Finansdepartementet om endring og

23. OKTOBER:

videreføring av boliglånsforskriften.

Høringsnotat til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité om statsbudsjettet 2019.

15. MAI:
Høringssvar til Stortingets finanskomité om Finans-

6. DESEMBER:

markedsmeldingen.

Høringssvar til Finansdepartementet om forskrift om
forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån.

29. JUNI:
Høringssvar til Finansdepartementet om NOU 2018:
17 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå.
6. AUGUST:
Høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om forslag til om skjerpet ervervbegrensning og regulering av korttidsutleie mv.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer holder sitt innlegg. Foto: Erik Lundesgaard

BOLIGMARKEDET
Eiendom Norges boligprisstatistikk
Eiendom Norges fritidsboligprisstatistikk
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Nøkkeltall: Boligmarkedet 2018

Eiendom Norges
boligprisstatistikk

Norge

Eiendomsmeglingsbransjen har i over 30 år utgitt boligprisstatistikken.
I 2018 gjennomførte vi noen av de største endringene i statistikkens historie.

2018

2017

2,8%

90 828

+4,9%

PRISUTVIKLING
JAN-DES 2018

ANTALL SOLGTE BOLIGER

Det kraftige skiftet i boligmarkedet i 2017 avdekket
behov for endringer i metoden for å fange opp markedssvingninger raskt.
Ny struktur for Eiendom Norges
36

Etter en grundig prosess høsten 2017 ble det besluttet

2018

2017

100 985

+1,8%

LAGT UT FOR SALG

boligprisstatistikk:

37

å gjøre en større omlegging av metoden og rapportstrukturen fra og med januar 2018.

Eiendom Norges boligprisstatistikk
utgis den tredje virkedagen hver

For den gjengse brukeren innebar endringen hovedsa-

måned.

De store byene

kelig at antall områder som måles månedlig ble betydelig redusert fra over 90 til 16 områder. Områdene

Eiendom Norges regionsrapporter

som er tatt ut ble fra første kvartal 2018 å finne i syv

med boligprisstatistikk for landets syv

regionsrapporter.

regioner med over 100 underområder

Nominell prisendring

utgis hvert kvartal medio januar, april,
Utviklingen i de ulike boligtypene leilighet, enebolig og

juli og oktober.

7,0%

Eiendom Norges fritidsboligprisstatis-

6,0%

delt bolig, som tidligere var å finne på månedlig basis,
vil med nye opplegget utkomme en gang i året.

tikk utgis i februar for fjellhytter og i
juni for sjøhytter.

6,3%

5,0%
4,0%

Eiendom Norges boligtyperapport
Norge

Midt-Norge

utgis i januar hvert år.

3,0%
2,0%

1,9%
2,0%

1,2%

1,0%
Eiendom Norges boligtyperapport

Eiendom Norges boligprisstatistikk

Eiendom Norges boligprisstatistikk

2018

REGIONSRAPPORT 4. KVARTAL 2018

DESEMBER 2018

Trondheim

0,4%

0,0%
-1,0%

Oslo

Bergen

Stavanger
-0,8%

Tromsø

Kristiansand

- Selv om salget av nye boliger for tiden går ned, så er

Bedre enn ventet

Boligprisene falt i løpet av 2017 med 1,1 prosent ledet

det fremdeles mange boliger under bygging. Når det

Da vi i januar 2019 oppsummerte utviklingen for 2018

av et kraftig omslag i boligmarkedet i hovedstaden,

nærmer seg ferdigstillelse av prosjektene så bidrar

kunne vi konstatere at vi var for negative ved inngan-

hvor prisene i løpet av året sank med 10,5 prosent.

det sterkt til å øke tilbudssiden i bruktboligmarkedet,

gen til året. Boligprisene var 2,8 prosent høyere enn

da mange av kjøperne i de nye prosjektene legger sine

ved utgangen av desember enn ved inngangen til

Statistikken er ikke en totaltelling

Dette gjorde at vi ved inngangen til 2018 satte en

eksisterende boliger ut i markedet for salg. Vi forven-

januar 2018. Med unntak av Trondheim som fikk en

over solgte boliger.

prognose med en ytterligere nedgang i boligmarkedet i

ter derfor at nybolig-markedet vil bidra til å opprett-

nedgang på 0,8 prosent endte alle de store byene ster-

2018 på 1 prosent.

holde en stor tilbudsside i markedet i god tid fremover,

kere enn ventet i vår prognose. Boligprisutviklingen

Statistikken baserer seg på salg

sa Dreyer.

nasjonalt ble tett på nivå med lønnsveksten.

formidlet av meglere og annonsert

uttalte administrerende direktør Christian Vammervold

Den svakere befolkningsveksten i 2017 reduserte etter

Boligprisutviklingen overrasket positivt, særlig i første

Dreyer:

vårt syn boligbehovet, og det store antallet boliger

halvår, noe som trolig ble utslagsgivende for at finans-

Omsetninger som bedømmes

som var under bygging i Norge ved inngangen til 2018

minister Siv Jensen (Frp) kun gjorde mindre endringer

som omsetninger av annet enn

- Vi forventer en nedgang i de nominelle prisene i flere

tilsa at boligmarkedet hadde gått fra tilbudsunder-

i boliglånsforskriften fra 1. juli 2018. Utviklingen i

bolig (tomter, garasje osv.) tas

av de store byene i Norge og i sum gjør dette at vi ven-

skudd til tilbudsoverskudd enkelte steder. Dessuten

første halvår tydet på at bankene trolig hadde et større

ut av datagrunnlaget gjennom

ter en svak nedgang i boligprisene i landet under ett i

var utsiktene til lavere arbeidsledighet og sterkere

handlingsrom i gjeldende forskrift.

automatiserte rutiner hos

2018. Den store tilbudssiden i boligmarkedet i mange

lønnsvekst i 2018 makrodrivere som tilsa en positiv

deler av landet tilsier at den normale januar-effekten

utvikling i boligmarkedet, men også høyere renter. Med

I 2018 ble det solgt 90.828 boliger, som var 4,9 prosent

med en sterk vekst i boligprisene vil bli vesentlig mer

det gjeldsnivået norske husholdninger har opparbeidet

flere enn i 2017 og 2,6 prosent flere enn i det forrige

moderat, og at utviklingen i første halvår for øvrig vil

seg, mente vi dette vil bety at renteøkninger trolig vil

rekordåret 2015.

bli svak. Siden mesteparten av boligprisveksten nor-

få stor effekt på husholdningenes økonomi og dermed

malt tas ut i første halvår, tilsier det en svak boligpris-

deres kjøpekraft i boligmarkedet.
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Forventninger til 2018

DATAGRUNNLAG

gjennom Finn.no.

I en pressemelding i desember 2017 om prognosen

Eiendomsverdi AS.

30

20

I 2018 ble det lagt ut 100.985 boliger for salg i Norge,

utvikling i året under ett.

som var 1,8 prosent flere sammenliknet med 2017, og

38

I prognosen la Eiendom Norge til grunn at boliglåns-

vi må tilbake til før finanskrisen for å finne et høyere

Eiendom Norge begrunnet videre prognosen med at

forskriften ville være uendret frem til 1. juli, men at

antall boliger lagt ut for salg.

mange av de største byene over en lengre periode har

dette var høyst usikker variabel for boligprisutviklin-

hatt en høy produksjon av nye boliger samtidig med at

gen.

39

10

Salgstiden var i hele 2018 høyere enn tidligere år, noe

boligbehovet er blitt vesentlig redusert gjennom lavere

som trolig skyldes at det gjennom året var et stort

befolkningsvekst.

utbud av boliger i markedet.

Pris
Utvikling gjennom året

Lagt ut for salg
Antall boliger lagt ut for salg
2018
2016
2017

250

100 000
Indeks

Lagt ut for salg
Antall boliger lagt ut for salg

Registrerte omsetninger

91455

225

95845

91110

99178

100985

2000

85960

88518

85887

86552

90828

100 000
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99178

100985
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2018

3164

2015

2016

2017

2018

Det har over flere år vært stor produksjon av nye boli-

I 2019 tror Eiendom Norge på en fortsatt moderat

ger som i 2018 resulterte i mange ferdigstilte boliger

prisutvikling.

i markedet. Denne utviklingen tror vi vil fortsette, og
bidra til at det vil være mange boliger til salgs også i

Vi venter en oppgang i de nominelle prisene i de fleste

2019. Det vil i tillegg komme en rekke nye nyboligpro-

store byene i Norge, noe som i sum vil gi en moderat

sjekter for salg, som gjør at boligkjøperne har mye å

oppgang i boligprisene i landet under ett i 2019 på 3

velge blant.
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Prognose for 2019

Boligproduksjon // Norge
60 000

50 000

40 000

prosent.
Befolkningsveksten har vært markant fallende de siste
I pressemeldingen for prognosen uttalte Dreyer at:

årene. Skiftet i befolkningsveksten reduserer boligbehovet, og i enkelte deler av landet bygges det trolig

- Gjennom store deler av 2018 har det vært mange

mer enn det er behov for. Det er dessuten markante

bruktboliger til salgs. Samtidig har aktiviteten vært

regionale forskjeller i befolkningsutviklingen og ved ut-

rekordhøy, noe som illustrerer den solide kjøpekraften

gangen av tredje kvartal 2018 har omlag 50 prosent av

hos norske husholdninger. Det er en stabil utvikling i

folkeveksten i Oslo og Akershus. Dette vil ha betydning

norsk økonomi som tilsier at 2019 blir et godt år for

for boligbehovet og presset i markedet her.

norske forbrukere med et trygt arbeidsmarked og en
solid lønnsvekst. Dette taler for at det vil være høy

Styringsrenten ble for første gang siden 2011 satt opp i

etterspørsel i boligmarkedet også i 2019.

september 2018. Norges Bank har varslet ytterligere to

30 000

20 000

10 000
0
2001

1999
Folkevekst

2003

2005

Fullførte nye boliger

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Igangsatte nye boliger

rentehevinger i 2019. Men utviklingen i norsk økonomi

40

- Når vi likevel forventer en moderat boligprisvekst så

er god, noe som vil bety jobbtrygghet og lønnsvekst.

henger dette sammen med at de varslede renteøknin-

Dette vil trolig dempe effekten av økte renter. Det er

gene vil dempe kjøpekraften noe, samtidig som at vi

størst usikkerhet knyttet til hvordan internasjonale

også i 2019 vil ha en stor tilbudsside i de største byene

forhold vil påvirke norsk økonomi i 2019.

Berekna folkevekst.2018
41

Heile landet

grunnet et stort antall ferdigstilte nyboligprosjekter,
sa han.

– Med det gjeldsnivået norske husholdninger nå har
opparbeidet seg, vil en markant høyere rente få en

Videre la vi vekt på ferdigstillelse av nye boliger, fort-

betydelig effekt på mange husholdningers økonomi og

satt svakere befolkningsvekst, høyere styringsrente

kjøpekraft i boligmarkedet. Norges Bank går imidlertid

og husholdningenes gjeldsnivå som begrunnelse for

sakte frem og en solid lønnvekst vil kompensere for

prognosen.

høyere renter, sa Dreyer.

Østfold
Akershus
Oslo
Hedemark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark

Usolgte boliger
Antall boliger til salgs

Aust-Agder
Vest-Agder

18 000

Rogaland

16 000

Antall boliger

Hordaland
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Sogn og Fjordane
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Møre og Romsdal
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Prognoser for de store byene

de siste fem årene. Hovedårsaken til den moderate ut-

Eiendom Norges prognoser for 12 måneders veksten

viklingen er at det har vært stor boligproduksjon i byen

fra januar og ut desember 2019 for de store byene er:

i mange år, noe som har resultert i en stor tilbudsside
over tid. Dette vil også prege markedet i 2019, og vi

Oslo: Oppgang på 4-6 prosent

forventer en boligprisvekst på 1-3 prosent i 2019.

Bergen: Oppgang på 1-3 prosent
Trondheim: Nedgang på -1-3 prosent

I Trondheim har boligbyggingen over flere år vært høy

Stavanger: Oppgang på 2-4 prosent

sammenlignet med boligbehovet. Dette har over tid
gitt et stort antall ferdigstillelser, som igjen bidrar til

Oslo har i 2018 hatt en sterkere boligprisvekst enn

en stabil høy tilbudsside i bruktboligmarkedet. Det ser

forventet etter det sterke fallet i boligprisene i 2017, og

ut til at denne utviklingen vil vedvare også i 2019, og

vi venter at boligprisene vil stige ytterligere 4-6 pro-

dette er årsaken til at vi forventer en nedgang i bolig-

sent i 2019. Prisnivået i Oslo er høyt og av den grunn vil

prisene i 2019 på mellom 1-3 prosent.

trolig rentehevinger ha sterkere effekt her. Samtidig er
det stor etterspørsel og sterk kjøpekraft i hovedstaden.

Stavanger m/omegn er det eneste området i Norge

Det vil komme mange ferdigstillelser av nye boliger i

med en negativ boligprisutvikling de siste fem årene.

Oslo i 2019, men Oslo kommune har betydelige utfor-

Utbudet av boliger i regionen har vært høyt gjennom

dringer med å holde en høy nok reguleringstakt. Dette

mange år, noe som tilsier en moderat utvikling i bolig-

vil gi ytterligere press i boligmarkedet i hovedstaden

prisene. Men økte oljeinvesteringer i regionen vil trolig

på litt lenger sikt.

smitte over i boligmarkedet gjennom et bedre arbeidsmarked og økt tilflytting til regionen. Dette gjør at vi

I Bergen ender boligprisutviklingen i 2018 på nær null-

venter boligprisene i 2019 vil ende med en oppgang på

vekst, og det har vært en moderat prisvekst i Bergen

2-4 prosent.
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Fritidsboligprisstatistikken for
fjellhytter
Prisene for fritidsboliger på fjellet steg med 5,4 prosent det siste året.
Den typiske fritidsboligen på fjellet i Norge koster i snitt i 2018 1.760.000,-.

Interessen for fritidsboliger på fjellet er stabil og fra fe-

Salgstiden er normalt lenger i fritidsboligmarkedet

bruar 2017 til januar 2018 ble det solgt 3 905 fjellhytter

enn i det ordinære boligmarkedet. Gjennomsnittlig

i Norge – en nedgang på 2 prosent fra året før.

salgstid har gått vesentlig ned, noe som bekrefter det

5,4%

5,8%

5,2%

PRISENDRING
SIDEN SIST ÅR

PRISENDRING HYTTER
TILKNYTTET
ALPINANLEGG

PRISENDRING
HYTTER PÅ FJELLET,
LANGRENN

høye aktivitetsnivået som har vært i hyttemarkedet det
44

Kommunene Trysil, Krødsherad og Sigdal (Norefjell)

siste året.

45

og Ringsaker (Sjusjøen) topper statistikken over flest
omsetninger, mens de høyeste medianprisene finner vi

I snitt ble fritidsboliger på fjellet solgt 0,5 prosent

DEN TYPISKE FRITIDSBOLIGEN KOSTET

i Øyer, Tinn og Hol.

under prisantydning.

Fjellhytter beliggende ved langrennsløyper steg med

Selgerne må fremdeles belage seg på å akseptere en

5,2 prosent det siste år, mens fjellhytter beliggende

pris noe under prisantydningen, noe som er normalt i

1.760.000

ved alpinanlegg steg med 5,8 prosent.

hyttemarkedet. Det er fortsatt mye å velge blant fri-

I SNITT 0,5% UNDER PRISANTYDNING

17/18

16/17

83

106
DAGER

DAGER

tidsboliger på fjellet, men kjøperne er vesentlig mer
Gjennom det siste året har tilbakemeldingene fra hyt-

GJEN.SNITT. FORMIDLINGSTID

aktive enn for bare få år siden.

temeglerne vært om økende etterspørsel i markedet
for fjellhytter. Dette bildet stemmer godt med tallene i
Eiendom Norges fritidsboligprisstatistikk, og sesongen

17/18

2017/18 er det tredje året på rad med solid vekst i pri-

3 831 3 905 -2%

1 983

ANTALL SOLGTE HYTTER PÅ FJELLET

FRITIDSBOLIGER «PÅ FJELLET»
LIGGER UTE TIL SALGS PÅ FINN.NO

sene for fjellhytter. Fjellhyttemarkedet ble ikke berørt
av det svake boligmarkedet i 2017.
Etter en økning i antall omsetninger de senere årene
stabiliserer transaksjonsvolumet seg nå på et høyt
nivå.
Gjennomsnittlig salgstid synker fra 106 til 83 dager,

Eiendom Norges fritidsboligprisstatistikk

og raskest går det i Ringsaker med 35 dager. Tregest

FEBRUAR 2017 – JANUAR 2018

går det i Bykle med 136 dager.

16/17

12/02/18
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Fritidsboligprisstatistikken for
sjøhytter
Prisene for fritidsboliger ved sjøen har steget med 2,5 prosent det siste året.
Den typiske sjøhytten kostet sommeren 2018 i snitt kroner 2.426.164,-.

2,5%
PRISENDRING
SIDEN SIST ÅR
HYTTER VED SJØEN

1. FÆRDER
2. LILLESAND
3. KRISTIANSAND
DYRESTE KOMMUNENE
HYTTE VED SJØEN

Det har vært en stabil utvikling i markedet for sjøhytter

hyttekommune. En gjennomsnittlig fritidsbolig i Fær-

fra sommeren 2017 til sommeren 2018 med en moderat

der koster kr. 5.225.000,-. Deretter følger Lillesand

prisvekst og mange salg.

og Kristiansand på henholdsvis kr. 4.800.000,- og kr.
3.975.000,-.
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I løpet av det siste året ble det solgt 2.240 fritidsboliger
ved sjøen, noe som er en nedgang på 2,1 prosent fra

I snitt ble hyttene som ble omsatt sist år solgt 0,3

året før. I mai og juni 2018 ble det solgt 606 sjøhytter,

prosent under prisantydning.

noe som er 7,3 prosent færre enn i mai og juni 2017.
Flest sjøhytter ble solgt i Larvik og Fredrikstad med

Det er flest hytter til salgs i Lindesnes, Kragerø og

henholdsvis 60 og 52 hytter.

Hvaler med henholdsvis 61, 52 og 38 fritidsboliger for
salg.

Det ble solgt noe færre fritidsboliger sammenlignet

DEN TYPISKE FRITIDSBOLIGEN KOSTET

med sist sesong. Volumet er like fullt høyt sammen-

2.462.164

lignet med tidligere år, og det spesielt sett i lys av at
sesongen i år kom sent i gang på grunn av den lange
og snørike vinteren på Østlandet i 2018.

I SNITT 0,3% UNDER PRISANTYDNING

GJEN.SNITT. FORMIDLINGSTID

17/18

16/17

98

90

DAGER

DAGER

I snitt tar det 98 dager å selge en sjøhytte. Det er en
nedgang på 8 dager fra samme periode året før. Raskest
gikk det å selge fritidsbolig i Sandefjord med et snitt på
33 dager. Tregest gikk det i Bamble med et snitt på 225

17/18

dager.
Salgstiden landet under ett har økt siden i fjor, men det
er store lokale forskjeller. Salgstiden vil svinge mye for
fritidsboliger, da det lave salgsvolumet i de ulike områdene gjør at enkeltsalg får store utslag.
I det siste året har Færder vært landets dyreste sjø-

Eiendom Norges fritidsboligprisstatistikk
JUNI 2017 – JUNI 2018

16/17

20/06/18

2 240 2 288 -2%

1 731

ANTALL SOLGTE HYTTER VED SJØEN

FRITIDSBOLIGER «PÅ FJELLET»
LIGGER UTE TIL SALGS PÅ FINN.NO

KOMMUNIKASJON
Medieomtale					
Digital kommunikasjon		
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Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer. Foto: Peder Tollersrud.

Profilanalyse
Dekning over tid
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Dekning
Antall lesere

Mindre omtale
Ifølge medieovervåkningsbyrået Retriever ble foreningen i 2018 omtalt i 3281 medieoppslag mot 3914
oppslag i 2017. Dette er en nedgang både fra 2017 og
2016, og må sees i sammenheng med tre forhold.
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For det første at boligmarkedet i 2016 og 2017 var
preget av store svingninger, først med den kraftige
boligprisoppgangen i 2016 og siden med det sterke
boligprisfallet i 2017.
For det andre at Eiendom Norges boligprisstatistikk
ble lagt om fra og med januar 2018 med en betydelig
reduksjon av antall områder vi måler månedlig fra 94
til 16.
For det tredje at Retrievers standardiserte søk av omtalen av eiendomsmarkedet totalt i norske medier har
gått ned fra toppen i 2012 fra nesten 50 000 artikler til
drøye 29 000 artikler i 2018. Dette er også en nedgang
fra om lag 36 000 oppslag om eiendomsmarkedet i
2016 og 2017 – to år som var rekordår for Eiendom
Norge målt etter omtale.
Utover våren 2018 normaliserte boligmarkedet seg,
og fra tidligere år har vi erfart at store svingninger i
boligmarkedet gir stor omtale av boligprisstatistikken
og Eiendom Norge. Når markedene normaliseres blir
omtalen mindre. Samtidig har omleggingen av statistikken gjort at interessen blant flere lokale medier for
å omtale boligprisutviklingen har falt bort, fordi deres
område er tatt ut av den månedlige statistikken. De
nye regionsrapportene hvert kvartal, hvor disse områ-

dene nå er inkludert, har ikke oppveiet for dette. Målet
med disse rapportene er heller ikke at Eiendom Norge
skal få omtale, men at medlemmene skal kunne bruke
det i sin kommunikasjon og profilering.
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Til tross for denne nedgangen er omtalen av foreningen og boligprisstatistikken fortsatt stor. I snitt nådde
omtale av foreningen hver nordmann med 65 medieoppslag i 2018. Retriever estimerer annonseverdien
av den samlede omtalen i 2018 til omlag 282 millioner
kroner– en nedgang fra 340 millioner i 2017 og fra 321
millioner i 2016.

Pressekonferansen viktigere
Siden 2015 har NTB strømmet pressekonferansen, og
fra og med desember 2017 har også Eiendom Norge
sendt den på Facebook og eiendomnorge.no. NTBs
strømmesending distribueres av mange medier og
er blitt stadig viktigere i dekningen av boligprisstatistikken. I tillegg sender også NRK og TV2 ofte hele
eller deler av pressekonferansen live. Dette har gjort
aktualitetsaspektet ved slippet av statistikken viktigere, og medieoppmerksomheten i forbindelsen med
selve slippet av de månedlige tallene blir dekket stadig
bredere når det skjer. Omtalen i kjølvannet av slippet
har som følge av dette endret noe karakter. Dette
gjelder særlig de tradisjonelle papirmediene, som nå i
større grad vinkler omtale av statistikken dagen derpå
i papiravisen med forbrukerstoff og/eller analyse- og
makroperspektiv.
De mediene som skriver mest om Eiendom Norge er
som tidligere år med stor overvekt økonomi-mediene,

20 M

10 M
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henholdsvis Dagens Næringsliv, Finansavisen/Hegnar
Online og e24.no. Men også regionsavisene, henholdsvis Adresseavisen, Stavanger Aftenblad, Aftenposten
og Bergens Tidende skriver også mye om Eiendom
Norge.
Konjunkturavhengig dekning
Gjennom året følger mediedekningen et klart mønster
med en topp med publiseringen av boligprisstatistikken den tredje virkedagen hver måned, og i snitt
skaper pressemeldingen og pressekonferansen for
statistikken om lag 100 medieoppslag per måned.
Interessen for statistikken er imidlertid konjunkturavhengig. Uro i boligmarkedet eller oppsiktsvekkende
tall gir stor oppmerksomhet, på lik linje med at
interessen er mindre om sommeren når det er lite
aktivitet i boligmarkedet. Både i 2016 og 2017 var imid-
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lertid ikke dette tilfellet. I 2017 var dekningen særlig
stor i juni, juli, august og september parallelt med at
boligprisene falt mye. I 2018 fulgte oppmerksomheten
et mer normalt mønster, hvor interessen var mindre i
juli og august, og størst i først halvår og mindre utover
høsten.
Øvrige saker vi har profilert oss på gjennom året følger
det ofte et annet mønster. Slike oppslag gir en mer
spisset profilering i spesifikke kanaler som kronikker,
debattinnlegg og enkeltoppslag om konkrete saker.
I 2018 har det vært særlig mange oppslag med
Eiendom Norge om boliglånsforskriften som hadde
høringsfrist i februar og ble revidert i juni. Utover
høsten ble Eiendom Norge omtalt i mange oppslag om
regjeringens forslag til endringer av avhendingslova.

Digital kommunikasjon
Eiendom Norge kommuniserer med jevn frekvens til våre medlemmer og
følgere via våre nettsider, nyhetsbrev og sosiale medier. Nytt av året er en
egen podkast, Boligbobla.

For første gang siden 2014 opplevde Eiendom Norge
både en nedgang i medieomtale og en nedgang i
antall besøkende på vår nettside.
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Fra 1. januar 2018 til 31. desember 2018 hadde
eiendomnorge.no i overkant 216 000 unike besøkende
– en nedgang på 6,9 prosent fra 2017.

januar 2018 til 2383 følgere den 31. desember 2018.
Eiendom Norges Linkedin-profil ble opprettet våren
2014, og har per 31. desember 2018 954 følgere. Disse er fortrinnsvis personer med bransjetilknytning.
Eiendom Norge begynte høsten 2017 å profilere
foreningen på Facebook. Siden hadde ved utgangen
av året 802 følgere.

Til tross for nedgangen så hadde nettsiden ved slippet av boligprisstatistikken for januar den 5. februar
det største antall besøkende siden lanseringen i
april 2014. Etter dette stabiliserte trafikken seg på et
lavere nivå gjennom 2018 enn de foregående årene. I
likhet med nedgangen i medieomtale har dette trolig
sammenheng med at markedet stabiliserte seg inn
2018, samt statistikken ble lagt om i 2018 med en
reduksjon av antall områder som måles på månedlig
basis.

I desember 2018 lanserte Eiendom Norge vår egen
månedlige podkast Boligbobla med administrerende
direktør Christian Vammervold Dreyer og kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard. Første episode hadde
prognose for boligmarkedet 2019, boligmarkedsforskning og finanskrisen som tema. Gjester var
forskningssjef Erling Røed Larsen (Eiendomsverdi og
Housing Lab, Oslo Met) og markoøkonomi Jeanette
Strøm Fjære (DNB Markets). Episoden hadde snaut
1000 lyttere gjennom romjulen.

Statistikk-portalen står for omlag 32 prosent prosent
av den samlede trafikken på nettsiden, en liten nedgang som andel av den samlede trafikken fra 2018.
Våre nyhetsbrev er en viktig kilde til å spre informasjon og å drive trafikk til nettsiden, og i 2018 sendte
vi ut 12 eksterne nyhetsbrev. Cirka 3400 personer
abonnerer på disse nyhetsbrevene. Leserfrekvensen
er på om lag 35 prosent.
Eiendom Norge er aktivt til stede i sosiale medier,
henholdsvis Twitter, Facebook og Linkedin.
I løpet av året som har gått har Eiendom Norge fått
en økning i antall følgere på Twitter fra 2202 den 1.
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Om Norsk Kundebarometer:
Norsk Kundebarometer er et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI som gjennom
tjue år har målt tilfredshet og lojalitet blant
norske forbrukere.

Bransjen skårer stadig bedre hos Norsk Kundebarometer. For andre år på

Norsk Kundebarometer har spurt 6446 forbru-

rad er det Eiendomsmegler Krogsveen som topper innen eiendomsmegling.

kere om hvor godt fornøyd de er med bedrifter
de er faste kunder hos. Til sammen har disse
gitt 16.317 bedriftsvurderinger. Undersøkelsen
omfatter tilsammen 160 bedrifter som selger
varer eller tjenester som betyr mye for folks
Norsk Kundebarometer. Et forskningsprosjekt ved

privatøkonomi.

Handelshøyskolen BI. www.kundebarometer.com

Datainnsamlingsperioden var fra januar til april 2018. NB:
Kun fire eiendomsmeglingsforetak var med på undersøkelsen
i 2018.

I mai 2018 ble resultatene av den anerkjente omdøm-

– Det er utrolig inspirerende å se at hardt arbeid og

me- og merkevareundersøkelsen Norsk Kundebaro-

et urokkelig kundefokus over mange år betaler seg i

meter offentliggjort av Handelshøyskolen BI.

så høy kundetilfredshet. Dette gir oss inspirasjon til å
jobbe videre for våre kunder, sier Laugen.
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I 2018, som de foregående årene, kan eiendomsmeg-
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lingsbransjen vise til gode resultater. Alle de fire

Av de øvrige eiendomsmeglingsforetakene fikk Aktiv

Administrerende direktør Leif J. Laugen (Eiendomsmegler Krogsveen AS) er fornøyd med både bransjen og eget foretak sine resultater i Norsk

meglerhusene som er målt befinner seg over 70

Eiendomsmegling en poengsum på 72,7 og DNB

Kundebarometer 2018. Foto Diakrit.

poeng i tilfredshet.

Eiendom en poengsum på 72,3.

Krogsveen best i bransjen

Volvo på topp

For andre år på rad er det Eiendomsmegler Krogsve-

I 2018 er det Volvo som topper Norsk Kundebarome-

en AS som troner på toppen blant eiendomsmegler-

ter med en poengsum på 84,6 poeng. De topper listen

foretakene. Meglerhuset fikk en poengsum på 78,4 i

foran Vinmonopolet og Tesla.

tilfredshet, noe som er 1,7 poeng opp fra i fjor, da de
også ble best i bransjen.

– Dette er bedrifter som tilbyr høy kvalitet og effektive
løsninger for sine kunder. Vinnerbedriftene er konti-

På andreplass finner vi Eiendomsmegler 1 på 74,8

nuerlig opptatt av å forbedre seg, og kjennetegnes av

poeng, som er en oppgang på 1,2 poeng fra fjorårets

kundefokus i et langsiktig perspektiv, sier Pål Ras-

måling.

mus Silseth, som er prosjektleder for Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI på deres sider.

– Årets kåring er et viktig bevis på at vi har lykkes
med vårt systematiske fokus på å tilfredsstille kun-

Fjorårets vinner, Finn.no, gikk ned 3,2 poeng fra ifjor

ders behov for dyktige meglere og skreddersydde

og endte med det på en 5. plass i 2018.

løsninger, sier administrerende direktør i Krogsveen,
Leif J. Laugen på foretakets nettside.

ARRANGEMENTER OG KURS

Eiendom Norge-konferansen
AgendaMorgen
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Arendalsuka 			
Eiendom Norge og Finans Norges boligkonferanse 		
Fagforum					
Eiendomsmeglerskolen

Finansminister Siv Jensen (Frp) foredrag på Eiendom Norge konferansen 2018
den 15. mars Christiania Theater i Oslo. Foto: Jonny Vaet Nordskog.

Eiendom Norge konferansen
PROGRAMMET:

Eiendom Norge konferansen 2018 gikk av stabelen den 15. mars på Hotel
Christiania Teater i Oslo.

Den årlige Eiendom Norge konferansen er eien-

I 2018 samlet konferansen omlag 200 ledere i bransjen

domsmeglingsbransjens viktigste møteplass, hvor

på Christiania Teater.

aktuelle tema innen samfunnsliv, økonomi, politikk,
eiendom og digitalisering behandles.
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09.30 – 09.40

VELKOMMEN

11.35 – 12.00

DEBATT: POLITIKK I

		

Are Kalvø, konfransier

		

BOLIGMARKEDET

		

Siv Jensen (Frp), finansminister,

09.40 – 09.55

BOLIGMARKEDET OG

		

Finansdepartementet

		

EIENDOMSMEGLINGS-

		

Rigmor Aasrud (Ap), stortings-

		

BRANSJENS TILSTAND

		

representant og finanspolitisk

		

Grethe W. Meier, styreleder

		

talsperson

		

Eiendom Norge og adm. dir 		

		

Ordstyrer: Aslak Bonde.

		

PrivatMegleren

		

Christian Vammervold Dreyer, 		

13.15 – 14.00

KEYNOTE: DISPTUPTIVE

		

adm. dir, Eiendom Norge

		

TECHNOLOGY: DO ROBOTS

		

WANT YOUR JOB?

09.55 – 10.20

LIVE: NORGES BANKS

		

Martin Ford, futurist og forfatter

		

RENTEBESLUTNING. HVA

		

av NY Times bestselgeren Rise 		

		

BETYR RENTEN FOR 		

		

of the Robots: Technology and the

		

BOLIGMARKEDET FREMOVER?

		

Threat of a Jobless Future.

		

Øystein Børsum, sjefsøkonom, 		

		

Swedbank og Kjersti Haugland,

14.00 – 14.30

DISKUSJON: DIGITAL

		

sjefsøkonom, DNB Markets

		

DISRUPSJON – FRELSE

		

Ordstyrer: Aslak Bonde.

		

ELLER DOMMEDAG?		

		

Torgeir Waterhouse, direktør for

Konferansier og komiker Are Kalvø åpner konferansen. Foto: Jonny Vaet Nordskog.

10.40 – 11.00

KAN UBALANSER I BOLIG-

		

internett og nye medier,

		

MARKEDET AVDEKKES?		

		

IKT Norge.

		

AFFECT HOUSE PRICES?

		

Andre Anundsen, forsker,

14.50 – 15.20

BRANSJEDEBATT: KLARER

		

Norges Bank

		

VI DET DIGITALE SKIFTET?		

		

Terje Buraas, administrerende

11.00 – 11.20

SAMTALE: HVORFOR SVINGER

		

direktør, DNB Eiendom,

		

BOLIGMARKEDET?

		

Hedda Ulvness, administrerende

		

Andre Anundsen, forsker,

		

direktør, Eie Eiendomsmelging,

		

Norges Bank

		

Kurt Buck, styreleder, Norges 		

		

Erling Røed Larsen, forskningssjef,

		

Eiendomsmeglerforbund

		

Eiendomsverdi AS

		

Grethe W. Meier, administrerende

		

Ordstyrer: Aslak Bonde.

		

direktør, PrivatMegleren.

		

Debattleder: Christian

11.20 – 11.35

OM BOLIGMARKEDET

		

Vammervold Dreyer

		

Siv Jensen (Frp), finansminister,

		

Finansdepartementet

15.20 – 15.55

ANSVAR: LEDERSKAP ER INGEN

		

POPULARITETSKONKURANSE

		

Robert Mood, generaløyntant (p),

		

Hæren

Neste sider Foto: Johnny Vaet Nordskog
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AgendaMorgen
Eiendom Norge arrangerte frokostmøte med Tankesmien Agenda om
boligpolitikk 12. juni 2018 kl. 0800.

TEMA:

TEMA: BOLIGGJELD TIL BESVÆR?

Boligprisene har svingt kraftig de siste årene. I 2016

TID: TIRSDAG 12. JUNI KL. 0800 TIL 0900.

var prisveksten i boligmarkedet 12,8 prosent, og

STED: KULTURHUSET I OSLO.

nesten det dobbelte i Oslo. Året etter opplevde vi det
66

sterkeste fallet i boligprisene siden finanskrisen. Nå
er prisene på vei opp igjen. De høye boligprisene stenger mange, særlig unge, utenfor boligmarkedet
i deler av landet.
Boligpriser og gjeldsvekst går hånd i hånd. Nordmenn
er i verdenstoppen på gjeld og skylder i snitt 220
prosent av egen inntekt. Bare i Nederland og Danmark
er gjeldsbelastningen høyere.
Strengere krav til bankenes lån er ment å bremse
gjeldsveksten. Blant annet kan man i dag ikke ha lån
som overstiger fem ganger brutto inntekt og egenkapital på 15 prosent av lånesummen. Boliglånsforskriften
skal sikre finansiell stabilitet, men gjør det samtidig
vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet. Regjeringen vurderer nå hvorvidt ordningen skal
videreføres.

Hvorfor svinger boligprisene?
Hvorfor er høy gjeld og gjeldsvekst problematisk?
Trenger vi sterkere politisk styring av finanspolitikken
og av boligmarkedet?
Bør boliglånsforskriften videreføres eller finnes det
andre virkemidler vi isteden bør vurdere?

GJESTER:
Kjersti Haugland
sjeføkonom i DNB Markets
Øystein Børsum
sjeføkonom i Swedbank
Åsunn Lyngedal (Ap)
stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson
Kari Elisabeth Kaski (Sv)
stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson
Mari Holm Lønseth (H)
stortingsrepresentant og boligpolitisk talsperson
Christian Vammervold Dreyer
administrerende direktør i Eiendom Norge
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Arendalsuka
Eiendom Norge inviterte til debatt om skattesystem, finanspolitikk og
boligmarked på Arendalsuka 2018.
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TEMA: Den norske boligmodellen i fremtiden:

I generasjoner er det blitt lagt til rette for selveiermo-

Hvordan senke terskelen for å bli boligeier?

dellen gjennom moderat boligbeskatning og fradrags-

TID: Tirsdag 14. august 2018 kl. 13.00 til 14.00.

rett for gjeldsrenter. For 2018 er subsidiene gjennom

STED: Madam Reiersen, Arendal.

lav formueskatt og fravær av gevinstbeskatning anslått
til cirka 50 milliarder. I tillegg kommer rentefradraget.

PROGRAM:

Til tross for lav boligbeskatning har skattetrykket på

Innledninger av professor Erling Røed Larsen og

bolig økt de senere årene grunnet mer presis liknings-

administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian

beregning og større boligverdier. Dessuten har inndri-

Vammervold Dreyer om boligmarkedets utvikling og

vingen av dokumentavgift og utskrivningen av kommu-

sykepleierindeksen.

nal eiendomsskatt vokst markant det siste tiåret.

PANELDEBATT MED:

På samme tid har førstegangskjøpere i takt med den

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp)

sterke utviklingen i norsk økonomi på 2000-tallet blitt

Stortingsrepresentant Mudassar Kapur (H)

yngre. Likevel er mange bekymret for fremtiden til den

Stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap)

norske boligmodellen og muligheten for å bli boligeier

Stortingsrepresentant Karin Andersen (Sv)

på grunn høye boligprisene og begrensningene boliglånsforskriften setter for å kunne få boliglån.

Ordstyrer: Erik Lundesgaard fra Eiendom Norge.
Man må være litt «rik» for å kunne få boliglån og få
TEMA

glede av skattesubsidiene for boligeiere. Det utfordrer

Den norske boligmodellen er en suksesshistorie: 8 av

legitimiteten til dagens modell. Hvordan senke terske-

10 nordmenn eier til enhver tid sin egen bolig.

len for å bli boligeier?

Bolig er en pilar i det norske velferdssamfunnet ved
siden av helse, utdanning og arbeid.

Professor Erling Røed Larsen, Karin Andersen (SV), Christian
Vammervold Dreyer. Foto: Peder Tollersrud.

Fordelene av selveie kan ikke undervurderes: Det har
positiv effekt på sparing, deltagelse i arbeidslivet,

Fra venstre: Mudassar Kapur (H), Karin Andersen (SV), Rigmor Aasrud

produktivitet og fordeling.

(AP), Sivert Bjørnstad (FrP) og ordstyrer Erik Lundesgaard fra Eiendom
Norge. Foto: Peder Tollersrud.
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Eiendom Norge og Finans
Norges boligkonferanse
Finans Norge og Eiendom Norge inviterte til boligkonferanse 30. oktober

PROGRAMMET:
Konferansier: Direktør Erik Johansen, Finans Norge
og informasjonsdirektør Tom Staavi, Finans Norge.
09.00

13.00

Boligkåseri med Are Kalvø.

2018 på Grand Hotel i Oslo: Hvordan er markedsutviklingen og hvordan
skaper vi et mer velfungerende boligmarked?

Velkommen

0915

Boligmarkedet og norsk økonomi

Gratis og uforpliktende verdivurdering
Forfatter Marit Eikemo.

13.10

Finanskrisen 10 år etter. Hvordan var det

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen,

og hva lærte vi?

Norges Bank.

Tidligere finansminister (2005-2009) Kristin
Halvorsen (Sv).

09.35

Hvor står boligmarkedet nå?

Tidligere sentralbanksjef, Svein Gjedrem,

Administrerende direktør, Christian

Norges Bank (1999-2010).

Vammervold Dreyer, Eiendom Norge.

Administrerende direktør Finans Norge Idar
Kreutzer. (Kreutzer var konsernsjef i

De siste årene har boligprisene vært gjennom betyde-

Vi stiller spørsmålene:

lig svingninger.

Hva er bankenes rolle i boligmarkedet?
Hvorfor treffer prognosemakerne så dårlig på boligmarkedet?
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Først med en historisk prisoppgang i 2016, så med det

Hva betyr finanspolitikken og reguleringer for boligmarkedet?

sterkeste boligprisfallet siden finanskrisen i 2017.

Finanskrisen 10 år etter. Hvordan var det og hva lærte vi?

09.55

Hvor går norsk økonomi?

Storebrand fra 2000 til 2012).

Sjeføkonom Frank Jullum, Danske Bank.

Administrerende direktør Eiendom Norge,
Christian Vammervold Dreyer. (Dreyer var

10.15

Boligmarkedet i fremtiden: Hvorfor treffer

administrerende direktør i Eie 			

prognosemakerne så dårlig?

Eiendomsmegling fra 2007 til 2012).
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Panel: Christian V. Dreyer i Eiendom Norge,

Hva kan vi lære av boligmarkedsforskningen?

seniorøkonom Mari Mamre i NyAnalyse, 		

I første halvår i 2018 ble prisfallet fra 2017 nesten
hentet inn igjen, før vi fikk en svakere start på høsten
enn vanlig.

14.20

Utviklingen i boligpriser og forholdet til

sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen i

finansiell stabilitet.

Sparebanken 1 Markets og forhenværende

Direktør, Morten Baltzersen, Finanstilsynet.

konsernsjef Baard Schumann.
14.40
11.05

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen i Norges Bank foredrar. Foto: Peder E. Tollersrud.

Hvordan forbedre transaksjonsystemet?

Statsbudsjettet 2019

Samhandling mellom bank og eiendoms-

Leder av finanskomiteen Henrik Asheim (H),

megling.

Stortinget.

Samtale: Nils Inge Brurberg, Bits og fagsjef
Hanne Nordskog-Inger, Eiendom Norge og

11.15

Debatt: Budsjettbehandling 2019

Tom Staavi, Finans Norge.

Panel m/innledninger: Leder av finanskomiteen, Henrik Asheim (H), Stortinget,

11.45

15.05

Hva kan vi lære av boligmarkeds-

stortingsrepresentant Åsunn Lyngdal (Ap),

forskningen?

stortingsrepresentant Kari Elisabeth

Forskningssjef og professor Erling Røed 		

Kaski (Sv).

Larsen, Eiendomsverdi AS

Finansnæringens rolle i boligmarkedet		
Administrerende direktør Geir Bergskaug,
Sparebanken Sør.

Neste side Foto: Peder Eckblad Tollersrud
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Program 20. november

Fagforum
Fagforumet er bransjens viktigste møteplass for faglig påfyll og diskusjon.

74

Forumets målgruppe er kvalitetssjefer og ledelsen hos

Selskapene deltar i praktisk og faglig utforming av

Eiendom Norges medlemmer, og vi har i snitt 50 – 60

arrangementene i samarbeid med Eiendom Norges

deltagere på forumene fra både store og små foretak.

fagsjef, Hanne Nordskog-Inger.

Forsikringsselskapene Protector, HELP og Norwegian
Broker (Söderberg & Partners) er medarrangører til
forumet.

10.00 – 11.00

Velkommen og nytt fra Eiendom Norge. Med blant annet finn-annonser og skjeggkre.

		

Innlegg fra Finanstilsynet vedrørende prising ved befaring, og påfølgende debatt.

11.15 – 12.00

Fullmakter for viderekommende ved Margrethe Røse Solli.

13.00 – 14.00

Megling av boliger med ulovligheter – Kan alt selges?

		

Undersøkelsespliktens intensitet og beskrivelser av ulovligheter, markedsføring mot

		

alminnelige forbrukere, og er det en nedre grense for hva som kan markedsføres som bolig?

		

Ved Fredrik Poulsen og Silje Nesteng Andresen fra Help forsikring.

14.15 – 15.15

Overtagelse, tilbakeholdsrett og instruksjonsrett sett i lys av artikkel fra Kåre Lilleholdt ved

		

Silje Nesteng Andresen fra Help forsikring.

15.15 – 15.45

Ny bestemmelse i avhendingsloven, § 2-11, om plikt til å stille garanti ved salg av

		

ferdigoppført nybygg fra næringsdrivende til forbrukerkjøper. Ved Hege Kittelsen i Help forsikring.

Program 30. august
10.00 – 10.15

Velkommen ved administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer, Eiendom Norge og

		

direktør for eierskifte, Merete Christensen Bernau, Protector Forsikring.

10.15 – 11.00

Om dansk boligmodell. Arbeidsgruppens konklusjoner ved Christian Vammervold Dreyer.

11.15 – 12.00

Megleransvar – er det utvidet? Gjennomgang av prinsipielt interessant lagmannsrettsdom

		

ved juridisk direktør, Thomas Myran, Protector Forsikring.

13.00 – 14.00

Takstmann som skadeårsak. Markedsmateriale – om å skrive seg til ansvar ved juridisk

		

direktør Thomas Myran, Protector

14.15 – 15.00

Veiledning markedsføring av bolig ved Juridisk rådgiver Anders Obrestad, Forbrukertilsynet

15.00 – 15.30

Høring avhendingsloven/Endringer Finn.no ved Christian Dreyer/Hanne Nordskog-Inger,

		

Eiendom Norge

Program 14. mars

Til venstre: Fredrik Poulsen og Silje Nesteng Andresen fra Help Forsikring foredrar på Fagforum. Til høyre: Juridisk rådgiver i Forbrukertilsynet Anders
Obrestad og fagsjef Hanne Nordskog-Inger i Eiendom Norge. Foto: Peder E. Tollersrud.

10.00 - 10.15

Eiendom Norge og Norwegian Broker ønsker velkommen.

10.15 - 10.45

Siste nytt fra Finanstilsynet av spesialrådgiver Arne Solberg.

10.45 - 11.15

Siste nytt fra Forbrukertilsynet av juridisk rådgiver Anders Sæve Obrestad.

11.15 - 12.00

Regress mot selger av faglig leder Mads Andersen.

13.00 - 14.45

GDPR av advokat/senior manager Arnt Olav Lauveng Aardal.

15.00 - 15.20

Takstlovutvalget av advokat Anders Leisner fra Huseiernes landsforbund.

15.20 - 16.00

Siste nytt fra Eiendom Norge

Eiendom Norge blir heleier av
Eiendomsmeglerskolen

OM EIENDOMSMEGLERSKOLEN:

Eiendomsmeglerskolen er en e-læringsportal
for etterutdanning i eiendomsmeglingsbransjen.

Høsten 2018 har Eiendom Norge kjøpt ut The Learning Group av
Eiendomsmeglerskolen AS, og er fra januar 2019 heleier av selskapet.

Eiendomsmeglerskolen vil til enhver tid inneholde tilstrekkelig og relevant etterutdanning
for at eiendomsmeglere skal kunne oppfylle de
15 lovpålagte etterutdanningspoengene i løpet
av en to-års periode.
Ved å bruke Eiendomsmeglerskolen tilfredsstiller eiendomsmeglerne og eiendomsmeglingsforetakene Finanstilsynets krav til etterutdanning
og kontroll.

Eiendomsmeglerskolen er en e-læringsportal for

fra november 2018 med blant annet «Fullmakter for

etterutdanning i eiendomsmeglingsbransjen, og hjem-

viderekommende» og «Megling av boliger med ulovlig-

kjøpet markerer Eiendom Norges ytterligere satsing

heter – Kan alt selges?».

på digital etterutdanning.
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– Teknologi og effektivitet går hånd i hånd, og med
I Eiendomsmeglerskolen kan alle norske eien-

denne plattformen har vi mulighet til å bygge en

domsmeglere etterutdannes når som helst og hvor

kunnskapsintensiv bransje, samtidig som vi sparer tid

som helst med digitale kurs godkjent som lovpålagt

og penger, sier administrerende direktør i Eiendom

etterutdanning.

Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Portalen inneholder ved utgangen av 2018 totalt 42

– Vi kommer til å fortsette å fokusere på at Eien-

etterutdanningspoeng.

domsmeglerskolen sine kurs skal være av høy kvalitet. Vi kommer dessuten til å bruke det faglig svært

Eiendomsmeglerskolen har ved hjemkjøpet omlag

kompetente nettverket rundt oss for å sikre kvalitet og

1500 unike brukere. Kursene oppdateres jevnlig, og

aktualitet, sier Dreyer og trekker frem Eiendom Nor-

i 2019 vil det komme et omfattende oppgjørskurs, i

ges fagutvalg som består av fag- og kvalitetssjefer fra

tillegg til flere kurs fra Eiendom Norges Fagforum

landets største eiendomsmeglingsforetak.

Tilbakemeldingene på løsningen er meget
positive og skolen får stadig nye brukere.
Ved inngangen til 2019 sørger Eiendomsmeglerskolen for etterutdanningen av om lag 1/3 av
landets eiendomsmeglere.
Selskapet ble etablert i 2014 og lansert i 2015,
og har siden etablert seg som en ledende aktør
innen lovpålagt etterutdanning av eiendomsmeglere.
Selskapet ble opprinnelig dannet av The Learning Group og Eiendom Norge, men i eies fra og
med januar 2019 av Eiendom Norge i sin helhet.

Eiendomsmeglerskolen består av to
hoveddeler:
1. Videobaserte kurs med spørsmål
og svar-sekvens.
Alle kurs er oppdelt i mindre sekvenser på
om lag fem minutters varighet, som etterfølger
spørsmål som brukeren må besvare.
På den måten kan brukerne ta deler av kurset
når de venter på en visning i en pause på
kontoret eller på reise.
Eiendomsmeglerskolen holder oversikten
slik at alle delene av kursene blir gjennomført.
2. Min side med kompetansearkiv.
I kompetansearkivet her har de faglige ledere
ved det enkelte eiendomsmeglingskontor/foretak
oversikt over sine eiendomsmegleres kurspoeng,
utdanning og etterutdanning, samt et rettighetsregister.
I den enkeltes Min side har eiendomsmegleren
selv oversikt over sin egen utdanning, kurs og
etterutdanning, samt eierskap til egne eiendommer. Man slipper derfor fysisk oversikt over
dette ved eventuelt kontroll fra Finanstilsynet.
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Eiendom Norge
Politisk handlingsplan

Vedtatt i september 2017
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DEN NORSKE BOLIGMODELLEN

Eiendom Norges politiske
handlingsplan

85

EIENDOM NORGES BOLIGPOLITISKE SAKER

85

REGULERING AV KREDITT I BOLIGMARKEDET

87

BOLIGBESKATNING

89

STABIL BOLIGBYGGING OG HELHETLIG SAMFERDSELSPOLITIKK

90

KOMMUNE- OG REGIONSRFORM

91

STATLIG TOMTEPOLITIKK

92

MOBILITET I BOLIGMARKEDET

93

FORENKLINGER AV PLAN- OG BYGGESAKSPROSESSER

94

DIGITALISERING AV OFFENTLIG TJENESTER FOR EIENDOMSBRANSJEN

95

SAMORDNING AV BOLIGPOLITIKKEN

96

KONSESJONLOV OG BOPLIKT

97

EIENDOM NORGES BRANSJEPOLITISKE SAKER

97

TRYGGERE BOLIGHANDEL

98
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Handlingsplanen beskriver de viktigste politiske sakene foreningen
skal jobbe med i stortingsperioden 2017 - 2021.

Handlingsplanen har fordelt sakene i kategoriene

De to kategoriene og sakene omtalt er ikke absolutte

boligpolitikk og bransjepolitikk.

og saker kan overlappe kategoriene og nye saker
kan komme til foreningens politiske handlingsplan i

Boligpolitikk defineres som mer generelle saker for

perioden.

samfunnet og eiendomsbransjen som boligbygging,
boligbeskatning, finanspolitikk med mer.

Et overordnet mål for Eiendom Norge er å jobbe for
å forbedre bransjens integritet og omdømme i det

Bransjepolitikk defineres som spesifikke saker som

norske samfunnet. Den politiske handlingsplanen er

angår eiendomsmeglingsforetak og eiendomsme-

del av dette langsiktige arbeidet.

glere som lover om kjøp og salg av eiendom, trygg
bolighandel med mer.

Foto: Stortinget.
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EIENDOM NORGES BOLIGPOLITISKE
SAKER

forhindre oppbyggingen av finansielle ubalanser. Det
er etter Eiendom Norges syn imidlertid vesentlig at
myndighetene løser opp slike inngripende regulerin-

Mål: Eiendom Norge skal ha en sentral rolle i den

ger, hvis effekten blir for kraftig eller har utilsiktede

boligpolitiske debatten.

effekter. Boligmarkedet og spesielt boligforsyningen
har klare sykliske og volatile trekk. Historisk erfaring

REGULERING AV KREDITT I BOLIGMARKEDET

viser at fall i boligprisene ofte har effekt på igangsettingen av nye boliger. Det er uheldig, slik vi så i årene

Finanspolitikere i debatt om statsbudsjettet 2019 og boligmarkedet

Mål: Eiendom Norge mener staten må være varsom

etter finanskrisen, at boligbyggingen faller selv om det

på Eiendom Norge og Finans Norges boligkonferanse i oktober 2018.

med både regulering av kreditt og som kredittgiver

er et underliggende behov for nye boliger på grunn

selv i boligmarkedet gjennom Husbanken. Offentlige

av befolkningsvekst og urbanisering. Boligmarkedet

reguleringer av kreditt og offentlig kredittgivning i

er kjennetegnet av en særegen dynamikk med treg

boligmarkedet må være velbegrunnet

respons på tilbudssiden og rask respons på etterspør-

Foto: Peder E. Tollersrud.

sparingen man har. Nordmenn er dessuten verdensle-

DEN NORSKE BOLIGMODELLEN
Mål: Eiendom Norge jobber for at den norske boligmodellen opprettholdes.

selssiden. Stabil boligbygging i takt med boligbehovet

dende i hjemmeinnredning, og få land bruker så mye

Boligpriser er politikk. Innretningen av skattesystemet,

og en balanse mellom tilbud og etterspørsel er noe

penger per innbygger på oppussing og interiør. Dette

regulering av kreditt, penge- og finanspolitikk, plan- og

myndighetene bør prøve å legge til rette for.

er med på å gjøre boligeierne til en viktig kraft i norsk

byggesaksprosesser, kommunegrenser og samferdsel

økonomi.

har en innvirkning på boligprisene.

Boliglånsforskriften er videreutviklet fra Finanstilsynets egenkapitalkrav i retningslinjer for forsvarlig

Siden andre verdenskrig har det vært et tverrpolitisk
mål at nordmenn skal eie sin egen bolig. I løpet av livet
eier 98 % av alle nordmenn sin egen bolig, og 8 av 10

Selv om å eie egen bolig er positivt både for den enkel-

Det finnes flere eksempler på at reguleringer av kre-

utlånspraksis for lån til boligformål fra 2010. Egen-

te og samfunnet, er det også viktig å opprettholde et

dittmarkedet har hatt effekt på boligprisutviklingen.

kapitalkravet ble i årene etter 2010 skjerpet inn flere

velfungerende utleiemarked. Vi trenger en boligsektor

nordmenn eier sin egen bolig til enhver tid.
Denne høye andelen selveiere skiller Norge fra våre
naboland Sverige og Danmark, og det har historiske
årsaker. Allerede i 1920 var over 50 % av norske husstander selveiere. Denne linjen ble videreført av det
første norske boligkooperativet, Oslo Bolig og Sparelag

Eksempelvis var årsaken til avdempingen i det norske

gramfestet blant annet at de ønsket og «fjerne egen-

behov, og 75 prosent av alle nordmenn er leietakere en

boligmarkedet høsten 2013 Finanstilsynets skjerpete

kapitalkravet ved boliglån.» Etter regjeringsforhand-

gang i løpet av livet. I mange livssituasjoner er å leie

egenkapitalkrav og de internasjonale kravene til ka-

lingene og Sundvolden-plattformen i 2013 var Høyre

en bolig nødvendig og utleiemarkedet er blant annet

pitalbuffer hos bankene. Bankene strammet gjennom

og Frp enig om følgende: «Regjeringen vil praktisere

viktig for mobiliteten i arbeidsmarkedet.

2013 inn på utlån for å bygge kjernekapital. Resultat

egenkapitalkravet på en fleksibel måte slik at det

ble det til da største fallet i boligprisene i Norge siden

hensyntar boligkjøpers betalingsevne».

Det historiske bakteppe for den norske boligmodel-

(OBOS), etablert i 1929, som skilte seg fra tilsvarende

ganger og ble også en valgkampsak i 2013. Frp pro-

som tar hensyn til at folk lever ulike liv og har ulike

finanskrisen i 2007/08.

len er viktig når man skal forstå og diskutere dagens

boligkooperativer i andre land. Medlemmene skulle
ikke leie boligen fra boligkooperativet. De skulle eie
den selv som en andel i et borettslag.
Den høye andelen boligeiere i Norge innebærer en
demokratisering av eierskap i samfunnet og bolig er et

Denne fleksibiliteten er etter Eiendom Norges syn en

boligpolitiske spørsmål. Når det offentlige i flere

Politikk kan ha både tilsiktede og utilsiktede virknin-

essensiell komponent i reguleringen av boliglån, først

generasjoner har motivert det norske folk til å eie

ger på boligprisene. Derfor mener Eiendom Norge at

i brevet finansminister Siv Jensen (Frp) sendte Finans-

egen bolig, vil eksempelvis fundamentale endringer av

myndighetene bør være varsomme med reguleringer

tilsynet i februar 2014 om oppmyking av praktiseringen

skattesystemet ha store konsekvenser for den enkelte

som påvirker kredittgivningen i boligmarkedet, og at

av egenkapitalkravet og siden i boliglånsforskriften.

boligeier. Endringer i skattesystemet må derfor være

eventuelle reguleringer må være velbegrunnet.

Finanstilsynets primære standpunkt er null fleksibilitet

godt forankret og begrunnet.

velferdsgode ved siden av arbeid og helse. Primærboligen er nordmenns foretrukne spareform og begunstiget i skattesystemet gjennom blant annet fradragsrett
for gjeldsrenter, moderat formuesbeskatning og
fravær av gevinstbeskatning. Forskning viser at befolkningen i land med en høy andel boligeiere har høyere
snittformue enn land med lav andel boligeiere, samt at
å være boligeier har positiv effekt både på boligeierens
sparing, deltagelse i arbeidslivet og produktivitet.
Boligen er nordmenns viktigste eiendel både finansielt og emosjonelt, og den er for mange den eneste
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i bankenes mulighet til å fravike forskriften ved långivBoliglånsforskriften som ble vedtatt av Finansdepar-

ning. En slik rigid innretning vil etter Eiendom Norges

De senere årene er det blitt stadig vanskeligere å

tementet 15. juni 2015, og som siden ble betydelig

syn ha svært negative effekter for boligmarkedet.

komme seg inn i boligmarkedet på grunn av høye

innskjerpet den 1. januar 2017 er et slikt eksempel.

Bankenes skjønnsutøvelse er vesentlig for å kunne

boligpriser og egenkapitalkrav ved boliglån. Eiendom

I lys av den sterke utviklingen vi så i boligmarkedet

bistå enkelthusholdninger i kritiske faser i livet, som

Norge mener det er spesielt viktig at dagens unge og

i 2016 med en prisvekst på nær 24 prosent i Oslo og

for eksempel ved samlivsbrudd eller dødsfall, eller yte

fremtidige generasjoner ikke blir stående utenfor den

indikasjoner på en stor og økende utbredelse av se-

lån unge med betjeningsevne, men uten egenkapital.

norske boligmodellen.

kundærboligkjøp, er dette etter Eiendom Norges syn
en fornuftig regulering. Når prisøkningen er drevet

***

Den norske boligmodellen er en bærebjelke i det nor-

av billig kreditt og en for liten tilbudsside grunnet for

Staten er gjennom Husbanken en vesentlig kredittgiver

ske samfunnet. Eiendom Norge jobber for å støtte opp

lav boligbygging, særlig på Østlandet gjennom flere

til norske boligbyggere med grunnlån og en mindre

under denne modellen.

år, er det sunt å begrense tilgangen på kreditt for å

aktør som boliglångivere gjennom startlånsordningen
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BOLIGBESKATNING

I nybyggmarkedet bidrar investorer som kjøper bolig
på prospekt til at prosjekter raskere når byggestart og

Mål: Eiendom Norge mener endringer i beskatnin-

innvilgelse av byggelån for utbygger. I andre omgang

gen av eiendom ikke må underminere den norske

bidrar boliginvestorene til at flere boliger blir tilgjen-

boligmodellen. Vi mener kommunal eiendomsskatt

gelig i markedet. Dette er vesentlig grunnet bolig-

og dokumentavgiften må sees som en del den samle-

markedets særegne dynamikk med treg respons på

de eiendomsbeskatningen, og foreslår avskaffe disse

tilbudssiden og rask respons på etterspørselssiden.

til fordel for en provenynøytral økning i likningsverdien på primærbolig.

I Norge har staten gjort seg avhengig av det private
boligutleiemarkedet, og det finnes ingen offentlig

En moderat boligbeskatning har tjent Norge godt, og

utleiesektor som i våre naboland. Leieprisene i Norge

bidratt til å skape den norske boligmodellen.

har ikke steget mye de senere årene i takt med økende
boligpriser i store deler av landet. Dette tyder på at

Eiendom Norge mener det er viktig å legge til rette

utbudet av leieboliger er relativt høyt de fleste steder

for at de fleste også i fremtiden vil kunne ta del i den

i Norge.

norske boligmodellen.
Dagens utleiemarked er kjennetegnet av mindre

Finansminister Siv Jensen på Eiendom Norge konferansen 2014 (Eff-dagen) på Lysebu i februar 2014. Foto: Fartein Rudjord.

til såkalt varige svakerestilte. Husbanken er i dag både

Det er etter Eiendom Norges syn betenkelig, hvis

boligsosialt virkemiddel og støttefunksjon for vanske-

boligbyggingen blir avhengig av statlig kreditt og at

ligstilte av ulike kategorier og motkonjunktur-virke-

staten blir en for sentral långiver for førstegangskjø-

middel for boligbyggere. Storparten av Husbankens

pere, noe som er en offentlig subsidiert kreditt. Disse

midler bevilget over statsbudsjettet går i dag til grunn-

kredittbehovene bør primært dekkes av det ordinære

lån til boligbygging, hvor det stilles strengere tekniske

bankvesenet, selv om Husbanken kan ha en viktig rolle

krav enn det loven krever. Solberg-regjeringen har

som motkonjunkturtiltak.

redusert Husbankens utlånsrammer, og strammet inn
muligheten for å gi startlån. Startlånsordningen ble

Eiendom Norge mener staten bør opptre med varsom-

etter innføringen av egenkapitalkravet i 2010 i økende

het som kredittgiver til boligbygging, samt sørge for at

grad benyttet av låntakere som ikke var varige vanske-

startlånsordningen faktisk går til varig vanskeligstilte,

ligstilte, men snarere førstegangskjøpere uten egen-

da det å være boligeier har positive effekter for den

kapital, som ikke fikk lån i ordinære banker.

enkelte og samfunnet.
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Skjerming av primærboligen for beskatning ble vide-

ikke-profesjonelle utleiere og et fravær av store, lang-

reført i skatteforliket i Stortinget våren 2016 med en

siktige og industrielle aktører. Den typiske utleier er

ligningsverdi på 25 prosent av markedsverdien. Etter

enkeltpersoner som leier ut en eller flere boliger eller

Eiendom Norges innspill ble det også enighet om at

en boligeier som leier ut en andel av boligen sin skat-

regjeringen skal utrede muligheten for å etablere et

tefritt. For sikre god tilgang på utleieboliger mener

sjablongsystem for beregning av likningsverdi for fri-

Eiendom Norge at det viktig å opprettholde muligheten

tidsbolig, slik som det eksisterende systemet for bolig.

til å leie ut en andel av egen bolig skattefritt. Samtidig

Dette er også et system vi mener har et forbedrings-

må staten legge til rette for profesjonelle aktører i

potensial. Ved å benytte en mer sofistikert metode som

utleiemarkedet gjennom å harmonisere saldoavskriv-

ligner den som benyttes for å lage Eiendom Norges

ningsreglene for profesjonell boligutleie og næringsei-

boligprisstatistikk, vil presisjonen i estimeringen av

endom, slik at investeringer i sistnevnte ikke er mer

boligverdiene bli bedre.

gunstig på grunn av skattesystemet.

Til tross for en moderat eiendomsskatt i Norge, så

Den samlede eiendoms- og boligbeskatningen i Norge

har skattleggingen av eiendom blitt gradvis skjerpet

må sees i sammenheng med både kommunal eien-

de senere årene. Innføringen av sjablongsystemet for

domsskatt og innkrevingen av dokumentavgift ved kjøp

beregning av likningsverdi for bolig i 2010 og sene-

og salg av eiendom. Disse har økt kraftige de senere

re justering av disse i tråd med prisutviklingen, har

årene, og et stort flertall av norske kommuner har i

medført en økning av boligbeskatningen i Norge. Det

dag en eller annen form for eiendomsskatt. Kommu-

har særlig vært en innskjerpelse for sekundærbolig

nal eiendomsskatt henter nå inn over 12 milliarder i

og næringseiendom med økning av likningsverdien fra

skatteinntekter for kommunene. I takt med økende

50 til 90 prosent fra 2014 til 2017. Likningsverdien på

bolig- og eiendomspriser har også statens inntekter

disse er nå mer eller mindre harmonisert med andre

fra dokumentavgiften økt og utgjør mellom 7 og 8

finansielle investeringer.

milliarder kroner årlig. Bolig og eiendom skattlegges
nå for omlag 20 milliarder årlig i Norge i tillegg til

Dette har gjort det mindre attraktivt å investere i

formuesbeskatningen.

sekundærbolig, og Eiendom Norge er opptatt av å
fremheve at profesjonelle boliginvesteringer spiller en

Eiendom Norge mener bolig og eiendom bør beskattes

viktig rolle både i nybyggmarkedet og utleiemarkedet.

gjennom formuesbeskatning og at Lov om eiendomsskatt bør avskaffes. Skjevfordelingen i beskatningen
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STABIL BOLIGBYGGING OG HELHETLIG
SAMFERDSELSPOLITIKK

Selv om det er kommunene i dag som har ansvaret
for å beregne boligbehovet i sin kommune, mener
Eiendom Norge at det er vesentlig at et overordnet

Mål: Eiendom Norge ønsker en helhetlig boligpoli-

ansvar for tilstrekkelig boligbygging tillegger et høyere

tikk, der stabil boligbygging i takt med boligbehovet

forvaltningsnivå enn kommunene. Dette fordi bo- og

er en overordnet politisk målsetting og boligpolitikk

arbeidsmarkedene i stor grad krysser kommunegren-

og samferdselspolitikk sees i sammenheng.

sene. Det er etter Eiendom Norges syn vesentlig at de
nye regionene får en sentral rolle i arealpolitikken og

Både finanskrisen 2007-08 og de politiske rammevilkå-

ansvar for å utforme boligbehovsanalyser sin region.

rene for bolig- og eiendomsbransjen har bidratt til store
svingninger i boligbyggingen i Norge de siste ti årene.

Det eneste direkte virkemiddelet på tilbudssiden i det
norske boligmarkedet som regjeringen rår over er

Befolkningsveksten og urbaniseringen i Norge vil høyst

bygging av studentboliger. Det er viktig å sikre bygging

sannsynlig være sterk også i årene som kommer, selv

av et høyt antall studentboliger, fordi flere studentbo-

om den trolig blir noe svakere enn i perioden 2005-2015.

liger er et nyttig virkemiddel for å hjelpe studentene

I følge hovedanslaget for befolkningsutvikling fra SSB

og for å dempe det totale trykket i boligmarkedet. Det

fra 2016 vil Norges befolkningen passere 6 millioner i

vesentlig at disse kommer i områder i Norge der be-

2031. Det betyr at det må bygges mange boliger i årene

hovene for slike er størst, og at legges langtidsplaner

som kommer om den norske boligmodellen skal opp-

for bygging av studentboliger.

rettholdes.
Det er godt dokumentert både i nasjonal og inter-

Statsminister Erna Solberg (H) svarer på spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) i den muntlige spørretimen. Foto: Stortinget (2018).

av bolig, fritidsbolig og eiendom i norske kommuner

usosial og uten begrunnelse i prinsippet om at offent-

er uheldig, og at kommunenes drift hovedsakelig bør

lige tjenester skal utføres til selvkost.

finansieres på ordinært vis gjennom bevilgninger over
statsbudsjett og kommunale avgifter. Dette vil også

Dagens ordning ble etablert i 1976 som en midlertidig

innebære en forenkling da det er vesentlige kostnader

avgift. Det har den vist seg å ikke være. En avskaffelse

for kommunene forbundet med å kreve inn eiendoms-

av dokumentavgiften er på overtid, og må også sies å

skatt.

være en forenkling, da det brukes store ressurser både
i vår bransje og i det offentlige på å kreve den inn. Hvis

Eiendom Norge mener dokumentavgiften er urettfer-

en fjerning av dokumentavgiften skulle gjøres prov-

dig, usosial og uhensiktsmessig og bør fjernes i sin

enynøytralt er det Eiendom Norges syn å foretrekke at

helhet, noe Scheel-utvalget i NOU 2014: 13 Kapital-

erstattes med en økning av den generelle eiendoms-

beskatning i en internasjonal økonomi foreslo, da den

beskatningen gjennom formuesskatten, eventuelt

forhindrer mobilitet i boligmarkedet og arbeidsmarke-

trappes ned over flere år. Eventuelt at det innføres en

det. I realiteten er det en flyttesskatt som forbrukerne

differensiert avgift, hvor de rimeligste boligene fritas

må regne i kostnadene knyttet til å bytte bolig. Doku-

dokumentavgift, for redusere kostnadene ved boligkjøp

mentavgiften er en fiskalt begrunnet avgift som kun

for unge og lavtlønnede.

har som hensikt å skaffe staten inntekter. Avgiften er
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Det offentlige har en sentral og viktig rolle med å legge

nasjonal forskning at tilstrekkelig boligbygging er

til rette for boligbygging i takt med boligbehovet. Og det

prisdempende. Eiendom Norge er av den oppfatning

fremtidige boligbehovet i den enkelte region, kommune

at stabil boligbygging i takt med boligbehovet bør være

og by er relativt enkelt å beregne etter faktisk befolk-

en politisk målsetning og at boligbygging og samferd-

ningsvekst og befolkningsframskrivinger. Boligbehovet

selsinvesteringer må sees i sammenheng.

er imidlertid ikke en statisk størrelse. Behovet er dynamisk, og det vil endre seg i takt med fødselsoverskudd,

Helhetlig samferdselspolitikk og transportplanlegging

arbeidsinnvandring, urbanisering med mer. Det er

må prioriteres, da et effektivt transportnett for varer

vesentlig at kommunene, som i dag har ansvar for å

og mennesker er essensielt for funksjonelle bo- og ar-

regulere nok tomter for boligbygging, har analyser for

beidsmarkeder. Eiendom Norge mener samferdsel må

hva som er boligbehovet i deres kommune og regionen

knyttes enda tettere til boligbygging og at det er behov

de er en del av.

for økt tempo i gjennomføringen av kritiske samferdselsprosjekter i og rundt de store byene. Dessuten bør

Dagens fylker har anledning til å ta større ansvar for

boligbygging prioriteres ved interessekonflikter, spesi-

den regionale planleggingen (arealpolitikk), men benyt-

elt rundt kollektivknutepunkter.

ter seg kun i liten grad av denne muligheten. Et velfungerende nyboligmarked er avhengig av at kommunene

Eiendom Norge mener statlige investeringer i sam-

har en stor nok reserve i ferdigregulerte tomter for

ferdsel må forplikte kommunene til boligbygging og

boligbygging, slik at markedet til enhver tid kan tilpasse

fortetting til optimal utnyttelse av investeringen, og

tilbudssiden etter etterspørselen.

støtter etableringen av de statlige bymiljøpakkene.

Det er etter Eiendom Norges syn myndighetenes oppgave å legge til rette for stabil boligbyggingen i takt med
befolkningsutviklingen. Hvis ikke vil vi oppleve et enda
sterkere press i boligmarkedet enn det vi i dag har i
deler av landet.
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KOMMUNE- OG REGIONSRFORM

plan- og byggesaker er av kritisk betydning for norske
forbrukere og norsk bolighandel.

Mål: Eiendom Norge støtter den pågående kommune
og regionsreformen. Eiendom Norge mener færre

Det ligger an til at Norges kommuner blir redusert fra

kommuner og mer hensiktsmessige kommunegren-

428 til 358 kommuner med reformen. Kommunerefor-

ser bør være et mål sammen med etablering større

men ser i så måte ut til å bli en moderat suksess, selv

regioner i stedet for dagens fylker..

om det er kommet få sammenslåing der hvor behovene er størst etter Eiendom Norges syn, nemlig i og

Eiendom Norge er positive til den pågående kommu-

rundt de store byene.

ne- og regionreformen i Norge.
Kommunereformen må sees i sammenheng med reSærlig kommunereformen vil være av stor betydning

gionsreformen som ble varslet i 2016. Eiendom Norge

for eiendomsbransjen, fordi plan- og byggesaker er

støtter reformen, og mener det er på høy tid å organi-

en av kommunenes hovedoppgaver. Her er effektivise-

sere Norge mer hensiktsmessig og i tråd med hvordan

rings- og samordningspotensialet stort.

bosetningsmønstre og arbeidsmarkedet har utviklet
seg. Etter vårt syn er en regionreform ved siden av den

Eiendomsmeglingsforetak er storforbrukere av in-

pågående kommunereformen særlig viktig for å kunne

formasjon fra norske kommuner, fordi vi etter eien-

tilrettelegge for et mer velfungerende boligmarked

domsmeglingsloven har en undersøkelses- og opplys-

og tilstrekkelig boligbygging. Her er det vesentlig at

ningsplikt for en rekke forhold ved eiendommen som

Norge organiseres på en måte som gjør at investerin-

selges.

ger i samferdsel skjer på en mest mulig samfunnsøkonomisk lønnsom måte. Boligforsyning og investeringer

Disse opplysningene må hentes inn i kommunenes

i infrastruktur er to sider av samme sak, og som

plan- og bygningsetater. Her er forbedringspotensia-

planmyndighet har kommunene og dagens fylker og

let stort, for det er i dag enorm variasjon i kvalitet og

fremtidige regioner et stort ansvar for at ressursene

service i kommunenes tjenester.

benyttes optimalt.

Enkelte kommuner har utviklet gode digitale tjenester

Jon Georg Dale (Frp) ble utnevnt til samferdselsminister 31. august 2018.
Foto: Samferdselsdepartementet.

STATLIG TOMTEPOLITIKK

er godt nytt både for sykehustilbudet og boligmarkedet, da de bidrar til byutvikling av fjordbyen i Lier

Mål: Eiendom Norge mener staten bør utforme

og Drammen kommune, og vil frigjøre store sentrale

retningslinjer for bruk av statlige tomter på en mest

områder for byutvikling i Oslo. Et annet eksempel er

mulig hensiktsmessig måte for bo- og arbeidsmar-

at store sentrale arealer i både på Frognerstranda og i

kedsregionene.

Lodalen i Oslo og rundt Store Lundgårdsvann i Bergen
benyttes til «togsoving». Det hadde vært mer hensikts-

som leverer opplysninger raskt. Andre kommuner er
digitale sinker og bruker manuelle tjenester, hvor det
kan gå mange uker å hente ut opplysninger. Dessuten

En sentral utfordring i det norske boligmarkedet er

messig om Bane Nor benyttet arealer lenger utenfor

mangel på byggbare tomter, og det til tross for Norges

byene til slike formål.

store areal. Mens norske kommuner i liten grad eier

er arkivene ofte svært mangelfulle. Derfor må det
samtidig med kommunereformen etableres nasjonale
standarder for plan- og byggesaksbehandling, og at
kommunene sørger for at eiendomsmeglingsbransjen
kan oppfylle kravene i eget lovverk.
Dagens regime er lite effektivt, uforutsigbart og kostnadskrevende for forbrukere, boligbyggere og eiendomsmeglere. Dessuten innebærer dagens tilstand en
betydelig risiko for manuelle feil. Dette er svært uhel-

tomter i Norge, er staten gjennom sine underliggende

Boligbygging og arealplanlegging kommer til å bli en

etater en stor besitter av store sentrale tomtearea-

stadig viktigere problemstilling i det norske samfunnet

ler. Både høye byggekostnader og krav til ulike typer

i årene og tiårene som kommer i takt med urbanise-

infrastruktur, transportplanlegging og ikke minst det

ring og befolkningsvekst. Staten må derfor på tvers

grønne skiftet tilsier at fortetting av sentrale områ-

av etatene se hva den kan gjøre for å frigjøre sentrale

der er løsningen for bolig- og byutviklingen i Norge.

tomter mange statlige etater besitter til bolig og byut-

Koordinert bruk av statlige tomter har etter Eiendom

vikling. Dette er høyst nødvendig, ikke for å bare bygge

Norges syn et stort uutløst potensial for norsk areal-

nok boliger i Norge, men også for å oppfylle de forplik-

politikk.

telsene politikerne har gitt seg selv i klimaforliket.
Eiendom Norge mener regjeringen derfor bør utrede

dig fordi det gjerne berører boligselgere som er i en
kritisk situasjon – de har kjøpt ny bolig og skal selge
sin eksisterende. Det offentlige påfører med andre ord
borgerne risiko.
Fra venstre: Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer og
statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Lars

Nasjonalt definerte oppgaver og krav til kommunene i

Jacob Hiim (H). Foto: Erik Lundesgaard (Eiendom Norge).

90

Det er vesentlig at statlige sektorinteresser som be-

hvordan de store tomtearealene staten eier gjennom

sitter store og sentrale tomter fatter beslutninger som

sine etater, spesielt i urbane strøk, kan utnyttes til

også er god byutvikling. Et eksempel er regjeringens

byutvikling, og at statlige etater må ha retningslinjer

godkjenning av Helse-Sørøsts vedtak om nytt sykehus

til å fatte beslutninger om lokalisering som også er

på Brakerøya i Drammen og vedtaket om å legge ned

fornuftig for bo- og arbeidsmarkedet.

Ullevål sykehus sommeren 2016. Disse beslutningene
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Civita-frokostmøte om boligpolitikk høsten 2017 med Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer, samfunnsforsker Gro Sandkjær Hanssen ved Oslo
Met og daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Erik Lundesgaard

MOBILITET I BOLIGMARKEDET

har flyttet ut. Det hadde vært mer fordelaktig om flere
seniorer flyttet i mindre boliger, og frigjorde store boli-

Mål: Eiendom Norge mener det offentlige bør stimu-

ger for barnefamilier. I takt med at gruppen 60 pluss vil

lere til flytting blant senior-befolkningen.

bli større på grunn av eldrebølgen vil større mobilitet
i denne gruppen være positivt for samfunnet for øvrig.

Flyttemønstrene i Norge er påfallende stabile, og

Det vil både frigjøre familieboliger, samtidig som det

følger et mønster hvor unge voksne mellom 20 og 40

vil gjøre det enklere for eldre å bo hjemme lengre.

flytter hyppig. Etter fylte 40 år faller flyttefrekvensen
markant og gruppen 60 pluss er de som flytter minst

Større mobilitet i gruppen 60 pluss fordrer at det

av alle aldergruppen. Flytter man ikke før man er 60 år

finnes et marked med boliger tilpasset denne grup-

er det liten sannsynlighet for at man flytter før man er

pens behov. Det er derfor vesentlig at kommunene

nødt til det, grunnet behov for omsorgsbolig.

som markedsregulator i boligmarkedet tar høyde for
denne gruppens behov når de regulerer nye områder

Større mobilitet i gruppen 60 pluss vil være positivt for

for boligbygging.

dynamikken i boligmarkedet og en mer samfunnsøkonomisk lønnsom utnyttelse av den eksisterende bolig-

Eiendom Norge mener både staten og kommunene må

massen. Mange seniorer blir boende i store boliger og

utrede hvilke tiltak det offentlige kan gjøre for å stimu-

bor på et areal som de ikke lenger trenger fordi barna

lere til økt flytting blant senior-befolkningen.
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FORENKLINGER AV PLAN OG BYGGSAKSPROSESSER

og raskere plan- og byggeprosesser, samtidig som
det legger til rette for gode boliger og bomiljøer er
vesentlig.

Mål: Eiendom Norge mener offentlige regulering av
boligmarkedet og særlig boligbygging og byplanleg-

En god og effektiv plan- og bygningslov er nødvendig

ging må utformes på en måte som legger rette for et

for at Norge i årene som kommer skal klare å bygge

velfungerende boligmarked.

nok til å dekke boligbehovet, og Eiendom Norge følger
utviklingen av plan- og bygningslovgivningen og prakti-

Plan- og bygningsloven er en stor kilde til byråkrati

seringen av denne nøye.

i Norge, og Eiendom Norge støtter forenklingene
av Plan- og bygningsloven og teknisk forskrift som
Solberg-regjeringen har gjennomført i perioden 20132017.
Lovverket som regulerer tilbudssiden i boligmarkedet
må konstant være gjenstand for evaluering, da dette
er et viktig regelverk både for samfunnet og markedet.
At regelverket er fleksibelt og bidrar til bedre, enklere
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Nikolai Astrup ble i januar 2019 utnevnt til 22. januar 2019. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Møte om samordning. Fra venstre: Christian Vammervold Dreyer (Eiendom Norge), Thor K. Sættem (H), Monica Mæland (H), Thor Eek (NBBL) og Per Jæger
(Boligprodusentene). Foto: Henning Lauridsen (NBBL).

DIGITALISERING AV OFFENTLIGE
TJENESTER FOR EIENDOMSBRANSJEN

for feil. Det er spesielt uheldig da det ofte berører forbrukere som er i en kritisk situasjon, da de gjerne har
kjøpt ny bolig og skal selge sin eksisterende.

Mål: Eiendom Norge er en pådriver digitalisering av
offentlig tjenester for boligmarkedet.

Regjeringen og Direktoratet for Byggkvalitet i god gang
med en digital løsning for plan- og byggesaker, Bygg-

SAMORDNING AV BOLIGPOLITIKKEN

Eiendomsmeglingsforetak er storforbrukere av in-

Søk, samt tilrettelegging for digital saksbehandling i

formasjon fra norske kommuner. Etter Lov om eien-

tråd med Tek 17 som trår i kraft 1. juli 2017. Eiendom

Mål: Eiendom Norge ønsker en samordning av boli-

domsmegling har eiendomsmeglingsforetak en un-

Norge vil følge utviklingen av dette.

grelaterte lover og at sentrale lover skal underleg-

overføres til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, det gjelder spesielt Bustadoppføringslova,
Tinglysingsloven, Sameieloven, Avhendingsloven.

ges Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.

dersøkelses- og opplysningsplikt for en rekke forhold

Disse lovene sogner i dag til Justis- og beredskaps-

ved eiendommen som selges. Disse opplysningene må

Implementering av elektronisk tinglysing hos Statens

hentes inn i kommunenes planavdelinger.

Kartverk er av stor betydning for eiendomsmeglings-

Med overføringen av Planavdelingen fra Miljøvernde-

Kommunal- og moderniseringsdepartement, slik som

bransjen. Dagens ordning med manuell tinglysing er

partementet og saksansvaret for modernisering og

Eierseksjonsloven og Plan- og bygningsloven. Å flytte

Det er i dag stor variasjon i kvaliteten på kommunenes

en stor tidstyv. Dette vil redusere bemanningsbehovet i

IKT i offentlig sektor i 2014, har vi langt på vei fått en

lovansvar vil gi en mer optimal samordning av lovver-

tjenester. Enkelte kommuner har utviklet gode digitale

både privat og offentlig sektor betydelig, noe som vil gi

egen boligminister i Kommunal- og moderniserings-

ket for bolig- og eiendomssektoren, og vil sikre at det

tjenester som leverer opplysninger raskt. Andre kom-

rimeligere tjenester til forbrukerne. I tillegg vil innfø-

ministeren. Boligpolitikken er likefullt spredt mellom

bygges opp sterke faglige miljøer for boliglovningen i

muner er digitale sinker og bruker manuelle tjenester,

ring av e-tinglysing gi store kvalitetsløft og gi større

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Fi-

Norge.

hvor det kan gå mange uker å hente ut opplysninger.

sikkerhet ved eiendomstransaksjoner. Elektronisk

nansdepartementet, Barne-, likestillings- og inklude-

Dette kommer i tillegg til at mange av arkivene er

tinglysing vil også gi en betydelig miljøgevinst, da det

ringsdepartementet og Justisdepartementet.

svært mangelfulle. Dette er ineffektivt, uforutsigbart,

vil redusere papirpost betraktelig.

kostnadskrevende og innehar betydelig manuell risiko

departementet, men er relatert til lover som ligger

Eiendom Norge mener regjeringen må vurdere hvordan boliglovgivningen kan organiseres bedre i sentral-

Det er hensiktsmessig at ansvaret for flere lovområder
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forvaltningen.
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Daværende landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) i debatt med stortingsrepresentantene Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) og Odd Omland (Ap) på frokost-

God stemning på kontaktmøte med Finansdepartementet om viktig bolig- og bransjepolitiske saker. Fra venstre: Statssekretær Geir Olsen (V) og Eiendom

møte i februar 2015 i regi av Eiendom Norge om boplikt og konsesjonsloven. Foto: Mikaela Berg.

Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer. Foto: Erik Lundesgaard.

KONSESJONLOV OG BOPLIKT

EIENDOM NORGES BRANSJEPOLITISKE SAKER

stimulere til investeringer i landbrukseiendommer.

ikke kan være fornuftig med å endre enkelte bestem-

Sommeren 2014 sendte Landbruk- og matdeparte-

melser i både avhendingsloven og bustadoppførings-

Mål: Eiendom Norge mener konsesjonsloven bør

mentet ved statsråd Sylvi Listhaug forslag om å opp-

Mål: Eiendom Norge skal arbeide for eiendomsmeg-

lova, men slike vurderinger vil foreningen gjøre fra sak

oppheves.

heve konsesjonsloven til behandling Stortinget – et

lingsbransjens rammebetingelser og sikre forbru-

til sak.

forslag Eiendom Norge støttet.

kerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.

regulere omsetning av landbrukseiendom for å kunne

Forslaget var radikalt da det ville innebære en tilnær-

TRYGGERE BOLIGHANDEL

effektivt utnytte landbruksareal til gagn for samfunnet.

met fullstendig deregulering av markedet for land-

Loven regulerer såkalt «erverv» av eiendom, det vil

brukseiendom, samt opphevelse av den kommunale

Mål: Eiendom Norge ønsker en tryggest mulig bolig-

Eiendom Norge bidrar til at debatten om trygg bolig-

si alle former for eiendomsoverdragelser. Og loven

boplikten som i dag praktiseres i 60 kommuner (Kom-

handel. Eiendom Norge jobber derfor for justeringer

handel bygger på fakta som samsvarer med de faktis-

fastslår at erverv av eiendom krever godkjennelse av

munale forskrifter om nedsatt konsesjonsgrense).

i transaksjonslovverket innen bolighandel, samt

ke forholdene i markedet.

konsesjonsmyndighetene, som i dag er kommuner og

Dette forslaget fikk ikke flertall i Stortinget, og Stortin-

bidra til at debatten om tryggere bolighandel er

fylkeskommuner.

get sendte i februar 2016 saken tilbake til Landbruk-

faktabasert. Eiendom Norge skal også har også ha

og matdepartementet med et anmodningsvedtak.

oppmerksomhet på reformer i egen bransje når det

Lovverket er svært komplekst og med en rekke unntak,

Dette resulterte i at landbruk- og matminister Jon

behov for det.

men slik lovverket er utformet og praktiseres i dag

Georg Dale samme måned hevet beløpsgrensen for

omfatter det kun eiendommer over en viss størrel-

konsesjonsloven fra 2,5 til 3,5 millioner, samt innførte

Eiendom Norge har tidligere ønsket en revidering av

se. Bo- og driveplikten er de mest kjente kravene i

fritak for ubebygde eiendommer.

avhendingsloven. I boligdebatten de siste årene har

Dagens konsesjonslov har som mål å kontrollere og

En utfordring i boligdebatten er ofte at det verserer

lovverket, samt offentlig priskontroll ved salg. I 2012

ulike type fakta, enten det dreier seg om konfliktnivå,
bruken av tilstandsrapport med mer. Det er viktig at

imidlertid flere gitt uttrykk for at en revidering ikke

var cirka 171 000 landbrukseiendommer omfattet av

Eiendom Norge mener til tross for disse liberaliserin-

nødvendigvis vil bidra til en tryggere bolighandel. Sna-

konsesjonsloven. Dagens lovgivning innebærer en

gene at det er fornuftig å oppheve konsesjonsloven.

rere vil en ny avhendingslov bidra til mange år med nye

inngripen i eiendomsretten, fri prisdannelse og et fritt

Det er riktig sett hen til hvordan samfunnet ellers har

tvister i rettssystemet for å avklare rettstilstanden.

marked, slik vi kjenner fra omsetning av ordinære

utviklet seg.

bolig- og næringseiendommer. Dessuten vil en opphe-

Eiendom Norge har gått fra å være for en revidering til

velse innebære forenkling og avbyråkratisering, samt

å ha et avventende syn på dette. Det betyr ikke at det
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REVIDERING AV LOV OM EIENDOMSMEGLING

Disse ble vedtatt av Stortinget i desember 2017, og var:

•

Forbudet mot å formidle eierskifteforsikring mot

sjoner vil kunne avklares omgående. Opptak er også

vederlag anbefales fjernet. Formidling av eierskif-

foreslått og vedtatt av Finanstilsynet og Finansdepartementet ved regulering av flere andre yrkesgrupper.

Mål: Eiendom Norge skal kontinuerlig jobbe for å

1.

teforsikring foreslås dermed som en av de virk-

utvikle lov om eiendomsmegling slik at den er mest

Eiendomsmeglingsforetak skal ikke lenger trenge til-

somheter som eiendomsmeglingsforetaket kan

mulig optimal for eiendomsmeglerbransjen og

latelse for å etablere filialer i Norge. Det er tilstrekke-

drive i tillegg til eiendomsmeglingsvirksomheten.

PLIKT TIL Å SKRIVE REGNING

forbrukerne.

lig med melding til Finanstilsynet før filialen etableres.

Eiendom Norge foreslår også en presisering av

Eiendom Norge mener bestemmelsen om ansvarlig

gjeldende rett ved at adgangen til eiendomsme-

meglers plikt til å skrive regning skal fjernes i sin

En stor utfordringene i transaksjonslovverket er når

2.

glers markedsføring av relevante produkter til

helhet for alle oppdrag som ikke er inngått med avtale

reguleringer i bolighandelen kun skjer i lov om eien-

Endring av plikten til å sende melding til Finanstilsy-

interessenter i forbindelse med eiendomstrans-

om timeprishonorering.

domsmegling og slike reguleringer ikke korresponde-

net om endringer i eiendomsmeglingsforetaks ledelse.

aksjonen reguleres.

rer med avhendingsloven. Når slike reguleringer ikke

Det skal ikke lenger skal være krav om at melding må

gjelder avtalen mellom selger og kjøper regulert etter

sendes før det er skjedd endringer i ledelsen.

Etter Lov om eiendomsmegling § 7-2, 2. ledd. Plikt
•

avhendingsloven, fører det til at mange forbrukere

Opplysningsplikt om hva som er avtalt om utlegg,

til å skrive regning plikter eiendomsmeglere i dag til

foreslås opphevet.

regning for et oppdrag. Dette er en stor tidstyv. Be-

forsøker å omgå regelsettet. Vi har blant annet sett en

3.

økende tendens til bud direkte fra budgiver til boligsel-

En generell bestemmelse i eiendomsmeglingsloven

ger, nettopp for å omgå tidsfristene og formidlingsfor-

om bruk av elektronisk kommunikasjon for opplysnin-

budet som megler må forholde seg til.

ger som etter loven skal gis «skriftlig».
SKRIFTLIG BUDGIVNING

Bakgrunnen for bestemmelsen er at oppdragsgiver

Lov om eiendomsmegling har med enkelte justeringer

4.

Eiendom Norge foreslår fem endringer i forbindelse

skal ha kontroll på kostnadene, men bestemmelsen

fungert siden 2008. Reguleringene av profesjonen

Reglene om bruk av tittelen «eiendomsmegler» foren-

med meglers håndtering av bud:

sikrer ikke dette i praksis. Bestemmelsen påfører først

har stilt vesentlig større krav til eiendomsmeglings-

kles, slik at det avgjørende skal være om personen har

bransjen, noe som har vært svært kostnadsdrivende.

tillatelse til å drive eiendomsmegling.017.

1)

Regler om formidlingsforbud oppheves.

på grunn av økt tidsbruk.

i fremtiden, noe som vil stille store krav til at eien-

De øvrige forslagene som ble vurdert av Finanstilsynet

2)

Det må åpnes opp for lydopptak av bud

OPPARBEIDELSE AV PRAKSIS

domsmeglingsbransjen har en evne til omstilling.

i denne omgang er det blitt overlatt til et nytt lovutvalg

som et alternativ til kravet om skriftlighet

Eiendom Norge foreslår endring i adgangen til å

Dette vil også stille tilsvarende krav til omstilling hos

å vurdere. Dette gjelder:

og at det skal være opp til oppdragstaker

opparbeide seg praksis innen salgsmegling etter en

å vurdere om notoritet skal sikres ved

tilsvarende modell som gjelder for oppgjørspraksis, jf.

skriftlighet eller lydopptak.

notatet punkt 4.5.

stemmelsen gjelder selv om kunden har valgt vederlag
•

Vi ønsker større fleksibilitet i lovverket for opp-

basert på provisjon eller fast pris, og nesten ingen

gaver medhjelper kan utføre.

kunder velger timebetalt godtgjørelse.

og fremst forbrukerne unødvendige kostnader

Digitalisering vil gi både muligheter og utfordringer

lovgiver, og det er myndighetenes oppgave å legge til
rette for en sunn konkurransesituasjon for næringsli-

•

vet, herunder også eiendomsmeglingsbransjen.

Eiendomsmeglerforetakenes ansvar for å dekke
kostnader for dokumenter som er utstedt i forbindelse med salget, er foreslått begrenset til tilfeller

Kravet til dokumentasjon av selgers avslag

Bakgrunnen for forslaget er en stadig økende spe-

Det er flere bestemmelser som hindrer både god

der oppdragstakeren har bedt om dokumentutste-

3)

og aksept opphevet, slik at dokumentasjons

sialisering i bransjen, og spesielt innenfor utleie og

forbrukersikkerhet og effektivt arbeid fra megler. Skal

delsen.

kravet kun gjelder ved kommunikasjon med

oppgjørsselskap.

eiendomsmeglingstjenesten fungere optimalt må den

budgivere.

være trygg, i tillegg til kostnads- og tidseffektiv. Eien-

•

VANDELSATTEST OG ETTERUTDANNING

Vedrørende forbudet mot å avtale at andre skal

dom Norge leverte i april 2015 et komplett dokument

dekke meglers vederlag, foreslås det et unntak for

med totalt 28 forslag til revidering av lov om eien-

overbeheftede eiendommer.

4)

domsmegling til Finansdepartementet, der målet er
at eiendomsmeglingsbransjen som næring skal møte

•

Kravet om identitetskontroll av budgiver

Eiendom Norge mener det bør stilles krav til vandelsat-

flyttes til en selvstendig regel, uavhengig av

test for eiendomsmeglerfullmektige, oppgjørsmedhjel-

formidlingsforbudet.

pere og ansatte på It og/eller økonomi i meglerforetak.

Det foreslås en begrensning av kretsen av

Det bør kreves til plettfri vandel når en arbeider som

interessenter som skal varsles i budrunder.

fullmektig, eller med It og økonomi med fullmakter som

Det er foreslått en endring i adgangen til å avtale

fremtidens utfordringer på en bedre og mer effektiv

dekning av vederlag i klientmidler ved overbehef-

måte. Enkelte av disse forslagene ba Finansdeparte-

tede eiendommer.

5)

mentet Finanstilsynet komme med konkrete endrings-

etter loven kan forvalte store pengebeløp.

forslag på i slutten av januar 2017. Dette resulterte i

•

Regelen om budjournal foreslås endret for å unn-

Fra 2014 ble det innført skriftlig budgivning etter end-

forslag til fire forenklinger av lov om eiendomsmegling

gå at bud som omfattes av formidlingsforbudene

ring av Forskrift om eiendomsmegling § 6-3, Skriftlig

Etterutdanningskravet har ikke omfattet eiendomsme-

sendt til Stortinget i slutten av oktober 2017.

skal føres i budjournalen.

budgivning. Vi mener opptak av samtaler kan være et

glerfullmektiger og oppgjørsmedhjelpere, vi mener

vel så godt alternativ som skriftlig budgivning. Tekno-

at det er viktig at disse også omfattes av det strenge

Kompetanse til å disponere over klientmidler fore-

logisk ligger alt til rette for å ta dette i bruk tilnærmet

kvalitetsregelverket. Vi foreslår derfor like krav for eien-

slås overført fra fagansvarlig til foretakets styre.

omgående. Opptak av samtaler vil etter vårt syn være

domsmeglerfullmektig og oppgjørsmedhjelper som for

tryggere for alle parter, og eventuelle konfliktsitua-

eiendomsmegler

•
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Frokostmøte i regi av Boligmappa i oktober 2018 om tryggere bolighandel på Kverneriet i Oslo. Fra venstre: Debattleder Erik Vold,
Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer, direktør Merete C. Berneau fra Protector forsikring, direktør Carl O. Geving fra
Norges Eiendomsmeglerforbund, juridisk direktør Cecilie A. Oftedahl fra Forbrukerrådet og direktør Morten Andreas Meyer i Huseiernes
Landsforbund. Foto: Erik Lundesgaard

BRUK AV TILSTANDSRAPPORTER

KOMMUNENES SAKSBEHANDLING/ULOVLIGHETSOPPFØLGING

Mål: Eiendom Norge mener økt bruk av kvalitativt
gode tilstandsrapporter utført av kompetente fagfolk

Mål: Eiendom Norge vil bidra til å få bedre og mer

bør en hovedregel i bolighandelen. Eiendom Norge

pålitelig informasjon fra kommunene i henhold til

mener også det bør stilles lovkrav til autorisasjons-

lov om eiendomsmegling §6-7.

ordning, kompetanse og profesjonsansvar til de som
produserer rapportene.

Eiendomsmeglere er pålagt innhenting av informasjon
for å videreformidle til potensielle kjøpere før handel

Et av viktig tiltakene for å oppnå en tryggere bolighan-

inngås. Ved innhenting av lovpålagt informasjon fra

del er en kvalitativt god tilstandsrapport for boligen

kommunene må megler betale cirka. 3-4.000,- kro-

som selges, og at rapporten utarbeides av en byg-

ner per eiendom det gis informasjon om. På tross av

ningstekniskkyndig fagperson. På grunn av Eiendom

høye kostnader fraskriver kommunene seg et hvert

Norge innsats har bruken økt mye de siste årene,

ansvar for innholdet i informasjonen. Dette betyr at

og dette vil Eiendom Norge ha fortsatt arbeide med i

eiendomsmegler er ansvarlig for den informasjon som

årene som kommer.

er gitt i salgsoppgave, og er det feil i underliggende
informasjon fra kommunen så kan eiendomsmegler

Takstbransjen er en uregulert bransje som preges av

bli erstatningsansvarlig overfor kjøper.

små foretak gjerne med en og to ansatte. Eiendom
Utvidelse av regjeringen i januar 2018. Statsminister Erna Solberg presenterer den utvidede regjeringen, som nå består av Høyre,
Fremskrittspartiet og Venstre. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Finanstilsynet har foreslått å nedsette et lovutvalg for

VIDERE LOVARBEID

å se på hele eiendomsmeglingsregelverket. Dette er

Eiendom Norge mener vårt opprinnelige forslag til

Norge mener bolighandelen trenger en profesjonali-

Eiendom Norge jobber for at kommunene gir god og

sering av takstbransjen, gjerne i større foretak med

pålitelig informasjon til eiendomsmeglerforetakene,

strengere krav og bedre fagmiljøer. Som et bidrag i en

samt at kommunene tar ansvar for gitt informasjon.

slik profesjonalisering mener Eiendom Norge at det

Det er svært ulik oppfølging av ulovligheter i forbindel-

bør stilles krav til takstbransjen gjennom minimum

se med byggearbeider og endringer i de ulike kom-

kompetanse og krav til etterutdanning, autorisa-

munene. Når en eiendom skal selges får megler ikke

sjonsordning, samt at profesjonsansvaret til bransjen

bekreftelse på at alt er i orden uten at det foreligger

skjerpes.

ferdigattester og tegninger som viser at eiendommen
som skal selges er oppført i henhold til gitte tillatelser.

også nedfelt den gjelde regjeringsplattformen til Erna

endringer og forenklinger er viktig å jobbe videre

Svært mange eiendommer selges uten ferdigattest og

Solbergs regjering. Eiendom Norge støtter at et slikt

med, da det ligger betydelig potensial for økt trygghet,

tegninger, og Eiendom Norge jobber for at meglere

utvalg nedsettes og i møte ser at utvalget utnevnes.

effektivisering og forenkling i disse.

og forbrukere kan sikres mer pålitelig informasjon fra
kommunene.
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Kontaktmøte mellom Finanstilsynet og Eiendom Norge. F.V: Arne Solberg, Hanne Nordskog-Inger, Anne Merethe Bellamy, Christian V. Dreyer og Anne-Kari Tuv.
Foto: Erik Lundesgaard.

BRANSJEUTVALG

RUNDSKRIV FRA FINANSTILSYNET

Mål: Eiendom Norge vil gjennom engasjerte bran-

Mål: Eiendom Norge vil arbeide for at reguleringene

sjeutvalg, bidra til en god politisk og faglig utvikling

i rundskriv er optimale overfor forbrukere, megler

av bransjen, samt sikre positiv erfaringsutveksling

og for kreditorer.

på tvers av foretakene til det beste for bransjen og
forbrukerne.

På generelt grunnlag skal Eiendom Norge delta når
Finanstilsynet igangsetter arbeid med nye regulerin-

Eiendom Norge har i dag et velfungerende Fagutvalg

ger i rundskriv.

som diskuterer viktige saker for eiendomsmeglingsbransjen, samt gir råd og tips for faglig arbeid innenfor
eiendomsmegling. Fagutvalget har også gjort en større jobb med revidering av lov om eiendomsmegling.
Eiendom Norge skal ved behov nedsette utvalg som
skal arbeide med konkrete oppgaver.
I 2016 nedsatte eksempelvis Eiendom Norge et
Hvitvaskingsutvalg bestående av ressurspersoner
fra seks foretak. Hvitvaskingsutvalget skal utarbeide
utkast og veiledning til hvitvaskingsarbeid innen eiendomsmegling. Alt fra risikovurdering, ansvarsfordeling, indikatorer og forslag til standardtekster. Arbeidet

Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer i samtale med statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Justis- og beredskapsdepartementet under

skal ferdigstilles i 2017.

innspillsmøtet om endringer av avhendingslova i august 2018. Foto: Erik Lundesgaard
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§ 1 NAVN

§5 KONTINGENT

Det enkelte medlem kan være representert med 1 –én

styret fremmer forslag til ny leder og nestleder til

Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens

Årskontingent fastsettes av styret, og en eventuell

– stemmeberettiget representant. Hvert foretak eller

generalforsamling.

sete skal være i Oslo.

endring gjelder fra det tidspunkt styret finner det

filial, jf. Eiendomsmeglingsloven § 2-2, har én stemme.

nødvendig.

Det vil si at foretak uavhengig av organisering har en

De syv største foretakene i henhold til beregnings-

stemme pr kontor/filial som betales medlemsavgift av,

grunnlag for kontingent til foreningen fra foregående

§ 2 FORMÅL
Foreningen er en ideell organisasjon med formål å

Kontingenten forfaller til betaling 1. mars.

dog begrenset oppad til 25% av det totale stemmebe-

år har automatisk rett til styreplass. I tillegg innstiller

organisere eiendomsmeglingsforetak i Norge.

Dersom et medlem ikke har betalt kontingent innen

rettigede på generalforsamlingen. Det enkelte medlem

avgående styret til generalforsamling ytterligere tre

3 måneder etter forfall, opphører foretakets medlem-

kan la seg representere med fullmakt.

kandidater. De tre øvrige skal velges utfra ulike hensyn

Foreningen skal:

skap i foreningen. Foreningen har likevel krav på full

•

Ivareta medlemsforetakenes interesser i forhold

kontingent. Ved betaling av kontingent etter forfall på-

Innkallingen skal skje med minst 3 ukers varsel for

til media, myndighetene og andre institusjoner,

løper purregebyr fastsatt av styret og vanlig morarente.

ordinær og 1 uke for ekstraordinær generalforsam-

Arbeide for gode økonomiske og forretningsmes-

Hvert medlem skal betale årskontingent beregnet

sige rammebetingelser for foretakene,

ut i fra antall kontorer, filialer eller selskaper som

•

•
•

Undersøke og utrede spørsmål av felles interesse,

Fremme samhold og gode kollegiale forhold

Et foretak er enten et foretak i henhold til

skal behandles på generalforsamlingen.

eiendomsmeglingsloven § 2-2 eller et konsern,
franchisekjede eller frivillig samarbeidskjede. Det er

medlemmet representerer. Det er videre en forutset-

Forslag om å forandre vedtektene skal gjengis i inn-

administrerende direktør eller person med beslut-

ning at et kjedeforetak eller franchisegiver betaler

kallingen. Styret skal utarbeide forslag til dagsorden

ningsmyndighet i foretaket som kan besitte styreplass

for alle sine kontorer/filialer.

i samsvar med det som er bestemt i denne loven.

i foreningens styre. Dersom et foretak endrer ledelse i

Administrasjonen kan etter fullmakt fra styret dispen-

På ordinær generalforsamling behandles

sette inn en konstituert person til styret med

sere fra denne bestemmelsen når spesielle forhold

følgende saker:

tilsvarende beslutningsmyndighet i sitt foretak. Hvis

tilsier det.

1.

Beretning fra styret.

det skjer strukturelle endringer eller fusjoner mellom

§ 6 UTMELDING

2.

Revidert regnskap.

løpet av styreperioden, må foretaket frem til neste valg

mellom medlemmene.
•

Utgi boligprisstatistikk

eksisterende medlemskjeder i en styreperiode som
Utmelding skjer skriftlig til styret innen 30. juni.
Foretaket er ved utmelding forpliktet som medlem

Foreningen skal i sitt virke søke et best mulig

3.

Revidert budsjett for inneværende år.

4.

Fastsettelse av kontingent for neste år.

Styret kan utstede advarsler, suspendere eller

Som medlemmer kan opptas:

ekskludere et medlem når styret finner at foretaket har

Alle foretak med bevilling til å drive eiendomsmegling

overtrådt foreningens vedtekter, eller annet regelverk

i Norge, samt kjedeforetak og franchisegivere med

vedtatt av foreningen, eller på annen måte har skadet

eiendomsmegling som forretningsidé. For kjedeforetak

foreningen og/eller eiendomsmeglingsbransjens

og franchisegivere forutsetter medlemskap at også

omdømme. Vedtak i styret om eksklusjon krever minst

samtlige franchisetakere/tilhørende kontorer

¾ flertall. Medlem som ekskluderes har intet krav på

innmeldes.

tilbakebetaling av kontingent, eventuelt innmeldings-

representere en stemme ved eventuelle avstemminger

5.

Fastsettelse av budsjett for neste år.

ordinære bestemmelser i vedtektene.

6.

Anmeldte forslag eller saker fremlagt av styret.

Styret kan vedta unntak fra denne bestemmelsen.

7.

Styrets godtgjørelse for kommende styreperiode.

§ 10 STYRETS OPPGAVER

8.

Valg

i styret. Har angjeldende kjedes styremedlem vervet

§ 7 SANKSJONER
§ 3 MEDLEMMER

medfører at en kjede/foretak blir sittende med mer enn
ett styremedlem, skal den gjeldende kjede/foretak kun

ut det kalenderår utmeldingen finner sted.

samarbeid med Norges Eiendomsmeglerforbund.

§ 4 SØKNAD OM MEDLEMSKAP

mangfold, særskilt interesse for deltagelse mv.

ling. Innkallingen skal bestemt angi de saker som

Løse andre oppgaver av forretningsmessig art,
samt

•

som geografiske forhold, ivaretagelse av bransjens

som styreleder/møteleder vil vedkommende kunne ha
dobbeltstemme ved stemmelikhet ihht.

Forvaltningen av foreningen hører under styret. Styret
skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.

gebyr, eller noen annen del av foreningens mulige

Forslag som kan kreves behandlet på ordinær

Styret skal:

formue når medlemskapet opphører.

generalforsamling, må være styret i hende senest

•

Søknad om medlemskap sendes på særskilt skjema til

1. mars i møteåret.

i nødvendig utstrekning fastsette planer og
budsjetter for foreningens virksomhet,

administrasjonen. Styret avgjør medlemskap med

§ 8 GENERALFORSAMLINGEN

vanlig flertall. Avslått søknad kan etter ett år forlanges

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndig-

På ordinær og ekstraordinær generalforsamling

behandlet på ny.

het. Generalforsamling avholdes hvert år innen

behandles kun saker som er anført i innkallingen.

ke stilling og plikter å påse at dets virksomhet,

utgangen av juni måned.

Alle avgjørelser skjer ved flertall unntatt når annet

regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for

følger av lov, forskrift eller disse vedtekter.

betryggende kontroll,

Medlemskap fornyes automatisk om ikke utmeldelse
har skjedd etter reglene i § 6.

•

holde seg orientert om foreningens økonomis-

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret
finner det nødvendig eller det forlanges av 1/4 av

§ 9 TILLITSMENN OG VALG

foreningens medlemmer.

Styret består av 10 styremedlemmer. Det avgående

•

besørge at regnskap og formuesforvaltning
er gjenstand for betryggende kontroll,
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•

iverksette undersøkelser dersom dette kreves

§ 15 OPPLØSNING

av to eller flere av styremedlemmene,

Beslutning om oppløsning av foreningen kan bare
treffes av ordinær generalforsamling. Til gyldig beslut-

•

føre tilsyn med den daglige ledelse og

ning kreves 3/4 av de avgitte stemmer og at minst 3/4

foreningens virksomhet for øvrig,

av foreningens medlemmer deltar i avstemmingen.
Hvis ikke det nødvendige stemmeantall avgis, blir be-

•

iverksette de undersøkelser det finner nødvendig

slutningen gyldig ved å gjentas på ny generalforsam-

for å kunne utføre sine oppgaver,

ling, ordinær eller ekstraordinær, når beslutningen
også der blir vedtatt med ¾ av de avgitte stemmer.

•

fastsette retningslinjer for virksomheten, samt

Den generalforsamlingen som bestemmer foreningens oppløsning, skal også bestemme anvendelsen av

•

fastsette instruks for den daglige ledelse.

dens mulige midler innenfor rammen av realisering av
foreningens formål. Midlene skal således ikke deles

§11 STYRETS MØTER

ut til medlemmene eller benyttes på annen måte som

Alle møter og forhandlinger ledes av styrelederen eller

ikke direkte bidrar til å realisere foreningens formål.

styrets nestleder ved lederens fravær. Ved stemmelikhet i styret har møtets leder dobbeltstemme. På styremøtene føres protokoll som underskrives av samtlige
møtende.
Styret trer sammen når et styremedlem eller daglig
leder finner det nødvendig at en eller flere saker
styrebehandles.
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Styret er beslutningsdyktig når minimum 50 prosent av
medlemmene deltar i sakens behandling dersom alle
styremedlemmene så langt mulig er gitt anledning til
å delta i sakens behandling. Alle saker avgjøres med
vanlig flertall, ved eventuelt stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme. Vesentlig endring krever to
tredjedeler av samtlige styremedlemmer.
§ 12 DAGLIG LEDELSE
Foreningens ledelse forestås av daglig leder, som
forplikter foreningen.
§ 13 FORENINGENS MIDLER
Foreningens midler skal være trygt plassert i bank
eller annen finansinstitusjon og disponeres av daglig
leder etter fullmakt.
§ 14 VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektsendringer kan kun skje på ordinær generalforsamling med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
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1. GENERELT.

4. MARKEDSFØRING.

Eiendom Norge sine etiske retningslinjer presiserer

Medlemmer av Eiendom Norge skal markedsføre me-

forventninger og krav som stilles til organisasjonenes

gleroppdrag eller egne tjenester i overensstemmelse

medlemmer.

med lov, forskrift og bransjens egne normer.

Medlemmer av Eiendom Norge skal i sin virksomhetsutøvelse opptre i samsvar med god meglerskikk. God

Medlemmer av Eiendom Norge skal i sin markedsføring utvise omsorg for bransjens anseelse.

meglerskikk er å utføre megleroppdrag i overensstemmelse med den oppfatning av etiske og faglige prin-

5. REKLAMASJONSNEMND.

sipper som til enhver tid er alminnelig anerkjente og

Medlemmer av Eiendom Norge skal være medlem

praktisert av dyktige og ansvarsbevisste utøvere av

av godkjent reklamasjonsnemnd for eiendomsmegler-

eiendomsmegleryrket.

bransjen.

Medlemmer av Eiendom Norge skal stille krav til sine

6. ANDRE AKTIVITETER.

ansatte at vedkommendes uavhengighet, rettskaffen-

Ansatte i eiendomsmeglerforetak som er medlem

het og integritet er utvilsom og at mellommannsrollen

i Eiendom Norge kan ikke utøve egen økonomisk

utøves på en måte som skaper tillit og respekt utad.

virksomhet, herunder kortsiktige investeringer
eiendomsmarkedet, uten etter forutgående skriftlig

2. MEGLEROPPDRAGET.
Megleroppdrag skal utføres i samsvar med de til enhver
tid gjeldende lover og regler for eiendomsmegling.

samtykke fra foretaket. For eiendomsmeglere og
advokater forutsettes dessuten skriftlig samtykke
fra Finanstilsynet.
7. BRUDD PÅ ETISKE REGLER.

Dersom et medlem av Eiendom Norge tilbys oppdrag

Medlemmer av Eiendom Norge plikter å sørge for at

som er i strid med gjeldende lovgivning, offentlige for-

foretakets ansatte er kjent med Eiendom Norges etis-

skrifter, god meglerskikk eller Eiendom Norges etiske

ke regler.

retningslinjer, skal foretaket ikke påta seg oppdraget.
Ved salgs- eller utleieoppdrag skal medlemmene søke
å oppnå markedspris, samt bistå alle parter i handelen
på en informativ og omsorgsfull måte. Foretaket skal
gjennom hele oppdragsperioden ha omsorg for alle

Medlemmer av Eiendom Norge plikter å etterkomme
pålegg fra Eiendom Norge om å fremskaffe opplysninger som er nødvendige for å fastslå hvorvidt det er
begått brudd på de etiske reglene.

involverte parters interesser. Videre skal alle involverte
parter gis råd og opplysninger av rettslig og faktisk art

Grove overtredelser av etiske regler vil kunne føre til

som kan ha betydning for gjennomføring av handelen.

eksklusjon.

Det skal ikke gis råd og veiledning på områder foretakets ansatte ikke behersker, men henvise kunden til
spesialister.

8. VEDTAK AV ETISKE REGLER.
Eiendom Norges etiske regler fastsettes av generalforsamlingen.

3. TAUSHETSPLIKT.
Medlemmer av Eiendom Norge plikter å pålegge ansatte å holde hemmelig alt de i stillingens medfør får
kjennskap til av fortrolige opplysninger om kunden.
Lovpålagt opplysningsplikt er unntatt. I tvilstilfeller må
den som ber om opplysninger selv kunne dokumentere
at informasjon kan gis uten at taushetsplikten krenkes.
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Vi er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.
Ved årsskiftet 2018/2019 hadde Eiendom Norge 78 foretaksmedlemmer.
Disse igjen hadde 805 kontorer/filialer.
Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge.
Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner.
Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk
i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig
funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske
samfunnet.
Vi har som mål å være landets ledende organisasjon innen bolig- og
bransjepolitiske spørsmål, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens
rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge
eiendomstransaksjoner.
Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.
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