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Høringom teknisk tilstandsanalyseved omsetningav bolig
Vi visertil høringsnotat19.03.18angåendeforslagtil revidert utgaveav NorskStandardNS3600Teknisk
tilstandsanalyse
ved omsetningav bolig. Forbrukerrådeter positivetil at det er gjort endringersom kanføre
til økt bruk av standarden.Det er viktig at tilstandsanalysen
hovedsakeliggjøresbasertpå konkrete
observasjonerog ikke på generellealdersbetrakninger,slik Forbrukerrådetgjennomflere rapporter har
dokumentertdet gjøresi dag.1
Destruktive inngrep - hulltaking
Forbrukerrådeter positivetil at tilstandsanalysen
omfatter destruktiveinngrepi veggeller etasjeskillerved
bad og i rom under terreng for undersøkelseav fukt. Dette er nødvendigfor å kunnegi kjøperveiledningom
tilstandenved skjultekonstruksjoner der det erfaringsmessig
er høye utbedringskostnader
. Forbrukerrådet
mener det er viktig at den bygningssakkyndige
gjør det klart for selgerat hulltakinger et krav ved
tilstandsanalysen
og at dersomselgerlikevelikke godtar hulltaking,skaldet angissærskiltat selgerhar
avslåttdette i rapporten.
Forenkletvurdering av elektrisk anlegg
Forbrukerrådetstøtter at den bygningssakkyndige
skalgjøreen forenklet vurderingav det elektriske
anlegget,slik det følgerav tilleggB. Det er viktig at dennedelen av standardenfølges,slik at kjøperfår en
indikasjonpå tilstandenpå anlegget.Dersomstandardenfravikesmå dette angissærskilti tilstandsanalysen.
Påsikt menervi at de bygningssakkyndige
bør få en etterutdanningsom gir bygningssakkyndige
kompetanse
til å gjøreen mer grundigselvstendigvurderingav anlegget.
Det er mangetvister knyttet til feil ved elektriskeanlegg. Det innebærerofte bådesikkerhetsrisikoog
kostbareutbedringer.Det er derfor viktig at det gjørestiltak for å sikreat slikefeil i større gradenn i dag
avdekkesfør avtaleinngås.
Kostnadsoverslag
Forbrukerrådetmener at det ved bruk av TG2og TG3burde væreet krav i standardenat det skalopplyses
om et sjablongmessig
kostnadsnivåhentet fra en prisbokfor de anbefaltetiltakene.For en kjøpervil det
værerelevantå vite omtrentligekostnaderknyttet til slikeutbedringer.Dette kan gjørekjøpermer bevisst
på hva de ulike tiltakeneinnebærerog hvilkekostnadersom er påregneligpå kort og lengresikt. Det kan
ogsåvirke konfliktdempendeved at kjøperi størregradforstår tilstandenpå boligensom omsettes.
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Presisekalkylerkan væretidkrevendeog fordyre rapportene.Vi ser det derfor som hensiktsmessig
at det
estimeresutbedringskostnadermed referansetil en standardisertprisbokeller liknende,med tilhørende
informasjonom eventuelleforutsetningerfor estimatet.Dette vil gi kjøperegod veiledninguten at det
krevesnøyaktigeberegningerfra den byggesakkyndige.
Tilstandsanalyseav fellesdeler og helhetsvurderingtat t ut?
Det følgerav forordet til standardenat en av de viktigsteendringenesom er gjort er at undersøkelsenikke
lengergjelder fellesdeler.Dette fremstårnoe uklart når standardeni tabell A.3 angirhva tilstandsanalys
en
skalomfatte ved fellesdeleri boligbyggstørreenn småhus.Det sammegjelderdet forhold at
helhetsvurderingenskalværetatt ut, men at det i tilleggD under oppsummeringenfortsatt er et punkt med
"overordnetfaglig vurdering". Det er ønskeligat denne uklarhetenrettes opp før revisjonsarbeidet
avsluttes.
Egenerklæringsskjema
Forbrukerrådetmener at det bør væreet standardisertegenerklæringsskjema
ved boligsalg,slik at
interessenterenkelt kan sammenlikneulike objekter.For den bygningssakkyndige
er
egenerklæringsskjemaet
et viktig dokumentfor å få informasjonom boligen,og et enhetligskjemavil kunne
lette arbeidet med å få tilgangtil informasjonen.Vi mener at egenerklæringsskjemaet
burde væregjenstand
for en egengjennomgangfor å sikreat skjemaethar et forståeligspråkfor forbrukere,størregradav
enhetligbegrepsbrukog de nødvendigepunktenesom selgerebør opplyseom.
Forbrukerrådeter ogsåavventendetil om tidsangivelsen(10 år) benyttet i dagensegenerklæringsskjemaer
hensiktsmessig.
I de fleste tilfeller vil det etter Forbrukerrådetssynværeslik at dokumenterbarkunnskapog
eventuelltilhørendedokumentasjonvil samsvaremed tiden eiendommenhar vært i selgerseie.2
Boligensmarkedsverdi
Forbrukerrådetønskerforøvrigå bemerkeat vi fortsatt mener at standardenburde omfatte den
bygningssakkyndiges
vurderingav boligensantatte markedsverdi.Vi henvisertil vår høringsuttalelsei
forbindelsemed høringenav standardeni 2012for nærmerebegrunnelsefor vårt syn.
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