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Kjære medlem!

Sommeren er her, og det ser i år ut til at vi skal få en litt 
mer normal sommer enn de ekstreme forholdene vi opp-
levde i store deler av landet i 2018. De første grillmåltidene 
er inntatt, hagene er på sitt peneste mange steder, og de 

ivrigste har allerede badet i sjø eller vann, eller som meg fisket de 
første ørretene.

Kommune- og fylkestingsvalget står for døren, og i flere av de store 
byene har bompenger vært et nærmest altoverskyggende tema. 
Boligpolitiske tema synes å være langt nede på agendaen, noe vi i 
BoligMentoren mener er uheldig i en tid hvor det for mange er svært 
krevende å bli eier av egen bolig, og hvor det også har blitt dyrere å 
være boligeier. Samtidig er også bompenger et spørsmål om hvor 
mye vi skal måtte betale for å bo der vi bor, sammen med eiendoms-
skatt, formuesskatt på bolig og kommunale avgifter.

BoligMentoren er en partipolitisk nøytral organisasjon. Vi kommer 
derfor ikke til å gi deg svaret på hvem du bør stemme på ved valget 
9. september. I dette nummeret av medlemsbladet vil vi derimot 
presentere de ulike partienes svar på hva de mener om viktige 
spørsmål knyttet til eiendom og bolig. Vi får et nytt Norgeskart ved 
årsskiftet, og vi har stilt partiene spørsmål knyttet til sammen-
slåingen av kommuner og fylkeskommuner.

Det er også viktig for oss å «mase» på partiene om temaer som etter 
vårt syn burde være på den politiske agendaen men som ikke er det. 
Eksempler på dette er den etter vårt syn utdaterte ordningen med 
tomtefeste som utgjør en stor belastning på rettssystemet, og 
dokumentavgiften vi betaler ved kjøp av bolig uten at det foreligger 
noen form for motytelse fra staten.

Minner ellers om at det er viktig at du gir oss beskjed dersom du 
flytter eller på annen måte får ny postadresse. Vi er her for deg i små 
og store saker som angår bolig og eiendom. Ikke vær redd for å ta 
kontakt med oss på epost eller telefon.

God sommer fra alle oss i BoligMentoren!

Bruk stemmeretten din 
under valget. Hvilken 

retning ønsker du å 
gå? Hva er viktigst for 

deg? Ved å stemme 
får du mulighet til å 
påvirke hvordan din 
hverdag skal være.  

MEDLEM!
Kjære
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HONG KONG ER VERDENS  
DYRESTE BY

Bevegelsesfriheten er liten, men boligprisene er skyhøye. 
Hong Kong er verdens dyreste by å kjøpe bolig i. Det viser 
en ny undersøkelse fra eiendomsrådgiverne CBRE, som 
analyserer markedene i 35 storbyer.

Undersøkelsen har vært gjennomført i fem år, og Hong 
Kong beholder topplasseringen også i år. Asia dominerer 
listen over verdens dyreste eiendomsmarkeder. Ifølge 
rapporten er gjennomsnittsprisen for en bolig i Hong Kong 
i 2019 1,2 millioner dollar eller om lag 10,2 millioner kroner.

På 2. plass ligger Singapore og Shanghai på 3. plass.

Vancouver – der gjennomsnittprisen for en bolig er 815.322 
dollar, eller om lag 6,9 millioner kroner, er den dyreste 
byen i Nord-Amerika og det 4. dyreste stedet å kjøpe egen 
bolig. Også New York og Los Angeles ligger på topp ti 
over verdens dyreste byer, mens London er Europas 
dyreste by å kjøpe bolig i. De billigste byene på listen er 
Istanbul, Ho Chi Min City og Bangkok.

Hegnar.no

Bergen slo Moss og Voss i konkurransen om å bli Norges mest 
attraktive by 2019. Juryen trekker fram vestlandshovedstaden som 
modig og nytenkende.

– Det er utrolig stas at juryen har valgt Bergen som Norges mest 
attraktive by, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica 
Mæland (H) – selv bergenser og tidligere byrådsleder i hjembyen. 
Bergen var i finalen sammen med Moss og Voss. Juryen betegner alle 
tre som sterke finalister, men valget falt til slutt på Bergen. 

– Bergen tar modige og nytenkende grep for å skape en attraktiv by. 
Fagkompetanse, dialog og tverrfaglig samarbeid er viktige virkemid-
ler, og byen viser til sterk satsing på byrom og nye forbindelser som 
knytter byen sammen og gjør at den oppleves attraktiv, også utenfor 
det historiske sentrum, sier juryleder Alexandria Algard. Prisen består 
av 250.000 kroner, samt plakett og diplom.

Pressemelding regjeringen.no

FÆRRE EIER EGEN BOLIG

Andelen husholdninger som eier egen bolig, har falt de 
siste årene. Nedgangen er størst blant husholdninger med 
utsatt økonomi.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 76,8 prosent av 
husholdningene i Norge eide boligen sin i 2018. Det er en 
liten nedgang fra 2015, da 77,5 prosent eide boligen. Blant 
husholdningene med lavest inntekt eide 48 prosent bolig i 
2018, en nedgang på 1,7 prosentpoeng fra 2015.

I 2018 eide 93 prosent boligen blant husholdningene med 
høyest inntekt. Dette er en marginal oppgang. I nesten alle 
kommuner eier over 90 prosent av husholdninger med høy 
inntekt bolig. Blant husholdningene med lavest inntekt 
varierer andelen fra 25 til over 70 prosent i de ulike 
kommunene.

Mange av kommunene med lave eierandeler blant hushold-
ninger med lav inntekt er imidlertid studentkommuner, som 
Ås, Tromsø, Lillehammer og Trondheim.

(©NTB)

SKAL SELGE 400 BOLIGER TIL 
REDUSERT PRIS
OBOS skal de to neste årene bygge rundt 400 nye 
leiligheter som skal selges under markedspris. Bare i 
Oslo-området er det planer for OBOS Bostart i fem 
nye boligprosjekter.

Et av Bostart-prosjektene kommer på Løren i Oslo. I 
det såkalte Jordan-kvartalet − på tomten til den 
nedlagte tannbørstefabrikken − skal OBOS sammen 
med Veidekke bygge 390 leiligheter og en barnehage.

50 av boligene får OBOS Bostart. Det betyr at 
boligene blir solgt rundt 10 prosent under markeds-
pris. Dette skal gjøre det mulig for flere å kjøpe sin 
egen leilighet. Ordningen innebærer at boligen selges 
til en nedsatt pris mot at OBOS får retten til å kjøpe 
den tilbake når kjøper ønsker å selge. 
 
– OBOS Bostart kan være en god løsning for unge 
som skal kjøpe sin første bolig, men vi tenker at 
ordningen kan passe også for mange andre. Ved en 
endring av livssituasjonen er det mange som trenger 
ny bolig, men sliter med å ha nok egenkapital. Da kan 
Bostart være det som gjør det mulig å få kjøpt seg et 
sted å bo, sier konserndirektør Marianne Gjertsen 
Ebbesen i OBOS.

obos.no

VIL ANLEGGE KOLONIHAGE  
PÅ TAKET

Et borettslag i Oslo ønsker å omskape taket til en kolonihage 
bestående av soner for vekstbruk med spiselige og sanselige 
vekster, blomstereng og møteplasser for sosial velferd.

På vegne av borettslaget Uelands gate 59 har selskapet Rooftop AS 
sendt en forespørsel til Plan- og bygningsetaten (PBE) om takhage 
på bygningen. Forslaget tar utgangspunkt i kommunes mål om, og 
strategi for «at det i Oslo blir etablert grønne tak og fasader i et 
omfang som bidrar vesentlig til både å løse viktige miljøutfordringer, 
og til at Oslo blir en vakrere og mer inkluderende by».

Eiendommen skal være den eneste innenfor det vernede området av 
Iladalen som har flatt tak. I sommerhalvåret er taket skjult av 
trekroner fra omkringliggende høydedrag og leiligheter.

– Medlemmene i borettslaget ønsker å omskape taket til en 
kolonihage, bestående av soner for vekstbruk med spiselige og 
sanselige vekster, blomstereng og møteplasser for sosial velferd. 
Motivet er at dyrking av kortreist mat kan være god rekreasjon 
og utgangspunkt for fellesskap, læring og integrering i tillegg til 
positive miljøeffekter, heter det i henvendelsen til PBE.

Takhagen vil bestå av partier med vegetasjon og terrassedekk. 
Elementer i høyden skal unngås, for å hindre at disse blir synlige 
fra gatenivå.

Estatenyheter.no

 
 
Den sterke veksten i antallet elbiler fører til økt etterspørsel 
etter ladeplasser. Derfor foreslår regjeringen, på visse vilkår, å gi 
andelseiere i borettslag en lovbestemt rett til å lade hjemme.

– Vi ønsker å stimulere til at flere kan velge miljøvennlig 
transport. Ved å lovfeste retten til å lade elbilen hjemme, gjør 
vi det enklere for beboerne å få en parkeringsplass med 
mulighet for lading. Seksjonseiere i eierseksjonssameier har 
hatt en slik rett siden forrige årsskifte, og jeg ser ingen grunn 
til at beboere i borettslag ikke skal ha den samme muligheten, 
sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

På den måten vil regjeringen sikre at beboere som har eller 
vurderer å skaffe seg en elbil kan lade selv om det ikke er et 
flertall for å investere i ladepunkter på generalforsamlingen. 
Det kan bli nødvendig for flere borettslag å forsterke det 
eksisterende strømnettet før ladepunkter kan settes opp. Det 

vil også kunne påløpe kostnader til å få på plass infrastruktur 
frem til ladepunktet.

– Siden dette er tiltak som kan komme alle beboerne til gode, 
er det naturlig at oppgraderingen som utgangspunkt 
bekostes av fellesskapet, sier Mæland.

Kostnadstaket for den enkelte andelseier skal ifølge forslaget 
ligge på halvparten av folketrygdens grunnbeløp (cirka kr  
48 000). Strømforbruket ved lading vil belastes den enkelte.

regjeringen.no
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REGJERINGEN FORESLÅR Å GI  
BEBOERE I BORETTSLAG RETT  
TIL Å LADE HJEMME

BERGEN ER NORGES MEST ATTRAKTIVE BY 2019

SMÅNYTT SMÅNYTT
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Selv om det er lokalvalg, kommer ofte rikspolitiske 
saker opp. Slike saker er alltid aktuelle selv om det er 
valg til kommunestyrer og fylkesting. Av lokale saker 
er det spesielt kampen mot bompengene som tar 
oppmerksomhet. Av andre lokale saker er det også 
motstand mot å stenge fødeavdelinger og andre 
forhold ved sykehus, skoler, barnehager og sykehjem. 
Det er også strid i mange kommuner rundt utbyg-
ging i knutepunkter, eiendomsskatt og nedlegging av 
skoler.  

Lokalvalg fra tidligere år gir ofte en viss pekepinn på 
partienes oppslutning mot neste stortingsvalg, selv 
om det i denne valgkampen bør være de lokale 
sakene og de lokale politikerne som er viktigst. 
Boligpolitiske spørsmål er, ikke overraskende, langt 
nede på agendaen også ved årets lokalvalg. 

Det er kommunene som i all hovedsak har ansvaret 
for den praktiske gjennomføringen av norsk bolig-
politikk. De har ansvaret for å skaffe boliger til 
husstander med svak økonomisk evne, samt å bidra 
med tilstrekkelig forsyning av byggeklare arealer. 
Gjennom reguleringsmyndigheten har de ansvaret 
for å planlegge og å legge til rette for boligbygging.

BoligMentoren er en partipolitisk nøytral interesse-
organisasjon, men det betyr ikke at vi er politisk 
nøytrale. Vi har mange politiske meninger, men vi 
knytter ikke våre standpunkter til et bestemt parti. 
Både i styret og blant ansatte finner vi medarbeidere 
med partipreferanser i alle slags farger, og slik er det 
trolig blant våre medlemmer også 

BoligMentoren har derfor valgt å stille sentrale 
partier en rekke boligpolitiske spørsmål. Vi har blant 
annet spurt dem om hvordan unge lettere kan 
komme inn på boligmarkedet, hva som er de viktig-
ste boligpolitiske satsningsområdene fremover og 
hva de mener om tomtefeste. Hvis partienes holdnin-
ger på det boligpolitiske området kan ha betydning 
for hva du skal stemme ved årets kommune- og 
fylkestingsvalg, vil du få god hjelp i denne utgavens 
Tema i BoligMentoren. 

KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGKOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALG

I september er det kommune- og fylkestingsvalg, hvor det skal velges representanter til 
alle kommunestyrer og fylkesting i landet.

TEKST: HELENE AARNES – HELENE@BOLIGMENTOREN.NO

VI STILTE PARTIENE  
FØLGENDE SPØRSMÅL

1.  Hva mener «partiet» er de beste kon-
krete boligpolitiske virkemidlene for å  
få flere unge inn på boligmarkedet?

2.  Hva mener «partiet» er de største 
fordelene og ulempene for for innbyg-
gerne i den pågående sammen slåingen 
av kommuner- og fylkeskommuner? 
Hvordan vil «partiet» arbeide for å sikre 
et jevnt tjenestetilbud over hele landet?

3.  Mener «partiet» at det er akseptabelt  
at det i dag er store forskjeller på hvor 
mye eiendomsskatt boligeiere må 
betale fra kommune til kommune? 

4.  Det blir stadig dyrere å kjøpe bolig,  
og mange kjøper bolig til priser tett 
oppunder det maksimale av hva deres 
økonomi kan tåle. Eiendomsskatten og 
økende nivå på kommunale avgifter tar 
ikke hensyn til den enkeltes privatøko-
nomi, og for mange med presset 
økonomi spises budsjettet for vedlike-
hold av huset opp. Med mer ekstrem-
vær i vente er det viktig å ivareta huset 
på best mulig måte. Hva tenker «par-
tiet» kan gjøres for å unngå at flere 
boligeiere kommer i den situasjon at 
bygningsmassen de eier ikke får 
nødvendig vedlikehold? 

5.  Mener «partiet» det er riktig å opprett-
holde dokumentavgiften, som inne-
bærer at den som kjøper en selveier-
eiendom må betale 2,5 prosent av 
kjøpesummen til staten ved registrering 
av eierskiftet? 

6.  Tomtefesteloven har blitt endret en 
rekke ganger, men tvister med utspring 
i loven utgjør fremdeles en betydelig 
belastning på rettsapparatet. Mener 
«partiet» at tiden er moden for å starte 
en avvikling av tomtefesteordningen, 
eller ønskes ordningen opprettholdt?

7.  Hvordan mener «partiet» hyblifisering 
(f.eks. oppdeling av leiligheter i flere 
mindre hybler) kan unngås?

8.  Hvordan mener «partiet» at fremtidig 
boligbygging kan bidra til reduksjon i 
CO2-utslipp og ellers bli mer klima-
vennlig? 

9.  Hva vil bli de viktigste boligpolitiske 
satsningsområdene for «partiet» frem 
mot Stortingsvalget i 2021?

STILLE RUNDT  
BOLIGPOLITIKKEN FØR 
HØSTENS LOKALVALG

Det er viktig at du stemmer ved 
høstens valg. Det er din  
hverdag det gjelder. 

Bruk stemmeretten din under kommunestyre- og fylkestings valget 2019. 
(Begge foto: Tore Fjeld/Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
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1.  Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at det 
bygges nok boliger av god kvalitet. Er boligforsynin-
gen god vil flere kunne kjøpe egen bolig til en 
overkommelig pris. Vi er også opptatt av å kunne gi 
unge uten oppspart egenkapital mulighet til å få 
startlån i Husbanken. Forskjellen mellom å eie og å 
leie egen bolig er i ferd med å bli en av ulikhetsfak-
torene i samfunnet. De som har råd, kjøper seg 
tidligere bolig enn før, mens de som har dårligere 
råd kommer senere inn i boligmarkedet enn tidli-
gere. Startlån kan være med å få unge tidligere inn i 
boligmarkedet enn de ellers ville hatt mulighet til. 
Arbeiderpartiet ønsker å gi flere mulighet til nye 
veier inn i boligmarkedet. Flere må få mulighet til å 
gå fra leie til eie.

2.  Det viktigste for Ap er en god kommuneøkonomi, 
vi har styrket kommunenes økonomi i våre alterna-
tive budsjetter år etter år. Vi mener det skal være 
opp til hver enkelt kommune å vurdere fordeler og 
ulemper ved sammenslåinger av kommuner, vi har 
støttet frivillighetslinja hele veien.

3.  I følge lovverket er det opptil hver enkelt kom-
mune å avgjøre om de vil ha eiendomsskatt og 
hvilket nivå den eventuelt skal være på. Vi støtter 
opp om det kommunale selvstyret.

4.  Forskjellen mellom å eie og å leie egen bolig er i 
ferd med å bli en av ulikhetsfaktorene i samfunnet. 
Et eget sted å bo til en overkommelig pris er 
avgjørende for å kunne leve et selvstendig og godt 
liv. Arbeiderpartiet mener så mange som mulig 
skal eie sin egen bolig og den skal være av god 

kvalitet.  Det er en viktig politisk oppgave å legge 
til rette for at det bygges nok boliger. Boligene 
skal være et sted å bo, ikke et spekulasjonsobjekt. 
Det at flere investerer i bolig uten å bo der selv 
kan også være med å drive opp boligprisene i 
deler av landet. Vi må jobbe for mindre forskjeller 
mellom folk og at folk skal ha en lønn det går an å 
leve av.

5.  Ja, det er riktig å opprettholde dokumentavgiften.

6.  Vi har programfestet at vi ønsker å sikre bedre 
innløsningsrett for tomtefestere slik at flest mulig 
kan eie grunn til eget hus eller egen hytte

7.  Vi ønsker å lovregulere at vi bare kan bygge en 
leilighet inni en annen, dvs at man bare kan ha to 
husholdninger boende inne i en og samme leilig-
het. Vi mener det også kun skal åpnes opp for  
airbnb-utleie inntil 60 dager.

8.  Vi mener vi må bygge boliger av god kvalitet som 
vil holde lenge og som er attraktive å bo i. For 
eksempel ved å planlegge for gode bomiljø ved 
knutepunkt.

9.  Våre viktigste boligpolitiske satsningsområder 
fram mot Stortingsvalget i 2021 er at vi vil legge til 
rette for at bygges flere boliger sammen med 
kommunene. Vi vil styrke Husbanken, dette har vi 
gjort i alle våre alternative budsjett. Vi er også 
opptatt av gode bomiljø, derfor har område-
satsingene vært så viktige for Arbeiderpartiet.

ARBEIDERPARTIET FREMSKRITTSPARTIET 

1.  FrP er opptatt av å legge til rette for vekst og 
bygging. Det må bli enklere å bygge hus, det må bli 
enklere å benytte egen eiendom og det må gene-
relt bli enklere å drive verdiskaping. Vi regulerer 
boligmarkedet best mulig ved å bygge nok boliger. 
Mer skatt gir ikke flere boliger, men forenklinger av 
regelverket gir vekst. Utbyggere, næringsliv og 
privatpersoner trenger forutsigbarhet. 

2.  Kommune- og regionreformen er effektiviserings-
reformer. På sikt skal det gå mindre skattepenger 
til administrasjon og mer rett ut til tjenestetilbu-
det til innbyggerne. De fleste kommunene har 
gjort en enorm omstilling allerede, men det vil 
sikkert bli noen utfordringer i starten av sammen-
slåingene. Det blir lettere å levere like gode 
tjenester over hele landet når kommunene kan 
bruke mindre penger på administrasjon og mer 
på tjenestene.

3.  FrP mener det er uakseptabelt at innbyggere må 
betale eiendomsskatt i det hele tatt. Skatten har 
økt i takt med at kommuneøkonomien har styrket 
seg, det er også hvorfor finansministeren har vært 
nødt til å sette ned foten sentralt. Eiendomsskat-
ten utgjør kun 1,6 % av inntektene til kommunene. 
Samtidig har kommunene et effektiviseringspoten-
siale på 12%. Dersom kommunene hadde effektivi-
sert 1 % hvert år, så ville de økt det økonomiske 
handlingsrommet betraktelig. Det er også interes-
sant at tjenestetilbudet i kommuner uten eien-
domsskatt ansees å være bedre enn i mange 
kommuner med eiendomsskatt.

4.  Dersom folk får beholde mer av sine egne penger 
selv i form av lavere skatter og avgifter, vil det ha 
stor betydning for folks privatøkonomi. Dette 
kombinert med at boligprisene holdes nede ved å 
bygge nok boliger, vil gjøre det enklere for folk å 
sette av penger til nødvendig vedlikehold. Igjen 
må vi gjøre mest mulig for at husstandenes 
økonomi er best mulig. Den norske boligmodellen 
er et viktig velferdsbarometer. I dag eier ca. 80 % 
av alle nordmenn egen bolig, slik vil vi at det skal 
fortsette. Det er selvfølgelig ikke alt politikere kan 
styre eller forutse, men det er helt klart en del ting 
vi kan gjøre noe med, eller legge føringer for. Vi 
må la folk bygge mer for å holde prisene nede. I 
tider der rentenivået er usikkert må vi gjøre alt vi 
kan for å holde kommunale avgifter til en faktisk 
selvkost. Vi må også fjerne eiendomsskatten. 

5.  Nei, vi mener at dokumentavgiften må represen-
tere de faktiske utgiftene som går med til papir-
arbeidet knyttet til kjøp og salg.

6.  Vi er ikke tilhengere av kunstige reguleringer i 
verdien på eiendom. Vi støtter oss til den Euro-
peiske menneskerettighetsdomstolen som har 
konkludert med at tomtefesteloven bør opphøre. 
Likevel ser vi de norske utfordringene knyttet til 
avtalene som er inngått for flere år siden. Det er 
på sin plass å advare folk mot utfordringene og 
uforutsigbarheten knyttet til kjøp av bolig/hytte 
på festetomt, samtidig håper vi tomteeierne er 
interessert i å finne løsninger for å avvikle avtalene 
på egenhånd.

7.  Vi vet ikke om det kan unngås eller om det er en 
politikerjobb å legge føringer for dette. Vi har lagt 
føringer for kortidsutleie i bygårder der mennes-
ker har hjemmene sine, slik at familier og privat-
personer ikke opplever å leve med store gjennom-
trekk av mennesker hele året. Korttidsutleie fører 
også til annen type slitasje på sameier eller 
bygårder, enn om det er mennesker som bor et 
sted over lengre tid. 

8.  Teknologien utvikler seg, og vi ser flere og bedre 
løsninger for egen energiproduksjon og energi-
bruk.

9.  Frem mot Stortingsvalget i 2021 vil våre viktigste 
boligpolitiske saker være:
•  Vi vil jobbe for å redusere og fjerne eiendoms-

skatten.
•    Vi vil fortsette å legge til rette for forenklinger i 

plan- og bygningsloven.
•  Vi skal gjøre mer for å forhindre innsigelsessaker 

i byggesaker.
•  Vi oppfordrer våre kommuner til kritisk gjennom-

gang av de kommunale avgiftene.
• Legge til rette for verdiskaping. 
• Fjerne boplikten i flest mulig kommuner. 

Deres hovedsak er arbeid til alle. De vil skape trygge arbeidsplasser over hele landet. Arbeiderpartiets mål 
er et samfunn som fremmer god helse for alle, forebygger sykdom, utjevner sosiale forskjeller og gir alle 
barn og unge en god start i livet. Arbeiderpartiet vil satse på utdanning på alle nivåer, fra barneskolen til 
arbeidslivet. Arbeiderpartiet vil ta klimapolitikken hjem, føre en offensiv politikk for å få ned utslippene, 
gjøre lufta renere og investere i nye grønne arbeidsplasser i Norge.  De vil tenke globalt og handle lokalt. 

FrP er imot den stadig økende bruken av bompengeringer, og kjemper mot det. De ønsker også at det 
skal bli lov med mer snøscooterkjøring. FrP ønsker å redusere helsekøene skal ytterligere og eldre skal  
få juridiske rettigheter til pleie- og omsorgstjenester. FrP vil gi politiet nødvendige ressurser og føre en 
streng asyl- og innvandringspolitikk. De jobber for lavere skatter og avgifter, vil forenkle offentlig sektor, 
redusere byråkratiet og fjerne særnorske forbud. Fremskrittspartiet vil bygge landet for fremtidige  
generasjoner og knytte landsdelene tettere sammen med hjelp av effektive transportløsninger på vei, 
bane, sjøen og i luften.  
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SOSIALISTISK VENSTREPARTI

1.  Vi mener startlånsregelen i Husbanken må endres slik 
at startlån igjen kan gis til førstegangsetablerere, og 
ikke kun til vanskeligstilte. Vi har foreslått å øke tilskud-
dene til utleieboliger og boliger til vanskeligstilte. 
Videre ønsker SV forsøk med en ny ordning hvor 
Husbanken kan gå inn som eier sammen med en som 
har en normal inntekt og kan betjene et lån, men som 
ikke har mulighet til å nå kravet til egenkapital. SV vil 
også at flere kommuner skal innføre leie-til eie ordnin-
ger, og at det skal bygges egne ungdomsboliger med 
mulighet for leie til eie. SV foreslår dessuten en stor 
økning i bygging av studentboliger. 
Til sist mener vi at vi må dreie skattepolitikken, ved å 
redusere skatt på inntekt, og øke skatt på eiendom, i 
tråd med råd fra de fleste økonomer. Det vil gjøre det 
mindre lukrativt å spekulere i bolig for å leie dem ut.  
De fleste vil tjene på dette, ikke minst de unge.

2.  SV er imot de pågående tvangssammenslåingene av 
kommuner- og fylkeskommuner. I ethvert nytt initiativ 
kan det ligge potensiale i å forbedre tjenestetilbudet, 
men vi mener dette vil ha best effekt i de kommunene 
som selv har ønsket dette. SV vil jobbe for et godt 
tjenestetilbud over hele landet ved å styrke kommu-
neøkonomien kraftig. 

3.  SV mener det er behov for kommunal eiendomsskatt. 
Den kommunale eiendomsskatten er en viktig del av 
inntektene til kommunene, men måten den utformes 
på i dag kan slå ut usosialt. Vi har foreslått at man bør 
utrede modeller for kommunal eiendomsskatt basert 
på eiendommens ligningsverdi, med obligatoriske 
bunnfradrag. SV mener videre at eiendomsskatten bør 
bli mer rettferdig, mindre byråkratisk og ha unntaks-
muligheter for de som måtte rammes på en urimelig 
måte. Vi har blant annet foreslått å utrede skjer-
mingsordninger for utsatt skatt til eierskifte, slik at 
eksempelvis en eldre minstepensjonist med stor 
bolig kan utsette skatten til arveoppgjøret.

4.  SV mener at den høye gjeldsgraden i Norge utgjør 
både en sårbarhet i norsk økonomi og er en risiko for 
husholdningene. At privatøkonomien er sårbar for små 
endringer gjør at mange ikke har råd til nødvendig 
vedlikehold av boligen. For å dempe boligprisveksten 
og spekulasjon ønsker SV å flytte skatt fra inntekt til 
bolig. Folk med middels eller lave inntekter skal få 
redusert sin inntektsskatt, samtidig som eiendom 
beskattes mer. Vi vil også innføre en særskatt på 
sekundærbolig for å motvirke at skattesystemet 
belønner spekulasjon i eiendom. Gjennom å innføre en 
nasjonal boligplan vil vi ta hensyn til boligbehovene for 
de som ikke kan skaffe seg en bolig i markedet, og 

sette konkrete mål for antall nye boliger. Alt dette er 
tiltak som vil bidra til et mer rettferdig boligmarked, og 
som vil kunne føre til at boligeiere slipper å ta opp 
gjeld helt opp til hva deres økonomi kan tåle.

5.  SV har foreløpig ikke foreslått å fjerne dokumentavgif-
ten, men dette er noe vi ser på og vurderer.

6.  SV mener at tomtefeste bør avvikles. Vi vil arbeide for 
at boliger på festet grunn skal kunne innløses til en 
rettferdig pris. 

7.  SV mener reglene for utleie av hybler i mindre leilig-
het er må strammes inn for å hindre utnyttelse av 
svake grupper i et stramt leiemarked. I 2018 fikk vi 
flertall for at regjeringen må fremme en helhetlig plan 
for å hindre hyblifisering. SV ønsker å regulere at det 
å omgjøre en leilighet til mange små hybler for å leie 
dem ut i realiteten er en bruksendring, som ikke skal 
kunne gjennomføres uten at formålet med boligen 
omreguleres til næringsdrift. Vi vil begrense 
mulighet ene for endringer av en bolig slik at det ikke 
kan være mer enn to husstander i en bolig. 

8.  Ved å stille klare miljø- og klimakrav til byggemateria-
ler, energieffektivitet og drift – fra byggefase til rivning 
– kan vi drive frem bedre og mer klimavennlige 
løsninger. SV vil utnytte potensialet i energieffektivise-
ring og energisparing både i næringsbygg, offentlige 
bygg og husholdninger, gjennom avgifter, krav og 
støtte ordninger. Vi jobber for at tre skal brukes mer i 
boligbygging enn i dag, og for Co2-fangst og lagring i 
sementindustrien. 
I distriktene er det viktig at volumet på fremtidig 
boligbygging tar med i betraktning økt tilgang på 
bestillingsruter for kollektivtransport og ladestrukturer 
for elbil. I de større byene må boliger bygges slik at 
transportbehovet kan løses ved gange, sykkel og 
kollektivtransport.

9.  Boligmarkedet har blitt en forskjellsmaskin. SV mener 
det er et grunnprinsipp i velferdssamfunnet at alle skal 
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Sosialistisk Venstreparti kaller seg den tredje vei i bomsaken, den sunne fornuften. De sier ja til de bompengene 
som er nødvendig for å fjerne kø og forurensing, nei til de som går til megaloman veibygging. På den måten 
mener de vi får mer miljø og mindre bompenger i Norge. De tror klima kan bli høstens store tema i valgkampen, 
og mener Norge må være en del av klimaløsningen, ikke klimaproblemet. De ønsker å peke veien framover for 
norsk miljøpolitikk med høy sysselsetting, levende lokalsamfunn og bærekraftig omstilling. SV ønsker å bygge 
velfungerende og gode storbyer. De ønsker en gratis heldagsskole, og jobber for arbeid og bolig til alle.

ha mulighet til å skaffe seg og beholde en egnet bolig. 
Bolig hverken kan eller skal være et gode forbeholdt 
dem som har mulighet til å få økonomisk hjelp av 
familien for å komme seg inn på boligmarkedet. SV 
ønsker en sterk sosial boligpolitikk og tiltak som kan 
stoppe boligspekulasjon. For å få til dette må vi 
gjenreise Husbanken som en motor i sosial boligpoli-

tikk. Lånerammen må utvides, vi må ha flere leie-til-
eie-prosjekter, gi startlån til førstegangsetablerere og 
gjennomføre forsøk hvor Husbanken går inn som 
medeier i boliger. Videre må bostøtten økes kraftig, og 
vi må sikre at kommunene ikke kan kreve markedsleie 
eller «gjengs leie» for sosiale boliger eller omsorgsboli-
ger i kommunalt eie.

VENSTRE 

Venstre er Norges sosialliberale parti. De ønsker at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv i 
morgen som vi har i dag. Venstre har følgende hjertesaker: De ønsker å satse på skolen. Barn lærer mer når de har 
det bra. En god skole er en skole der barna trives. Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet til å velge sin 
egen framtid. De vil ta vare på naturen, som har lagt grunnlaget for Norges velferd. De ønsker å gjøre det lett og 
billig å leve miljøvennlig. De støtter også gründere og småbedrifter, og vil det skal bli lettere å skape arbeidsplas-
ser der vi bor, og at de som våger å satse, skal ha like rettigheter som andre arbeidstakere

1.  Venstre vil bruke Husbanken aktivt både til å påvirke 
hva slags boliger som bygges, og til å styrke dem som 
står svakt i boligmarkedet gjennom gode låneordnin-
ger. Vi vil også se på en samordning av Husbanken og 
Kommunalbanken for å sikre en effektiv, statlig 
utlånsvirksomhet. I regjeringen jobber Venstre for at 
tiltaket «fra leie til eie» gir flere anledning til å eie sitt 
eget hjem. Boligsosiale forsøksprosjekter er også 
viktige tiltak. 

2.  Sammenslåing av små kommuner sikrer innbyggerne 
et bedre tjenestetilbud og gir muligheter for økt 
kompetanse på flere områder. Venstres misjon med 
sammenslåing er å flytte makt ned til folket, la 
kommunene og fylkeskommunene få ansvaret for 
flere oppgaver. Venstre mener at de som kjenner 
utfordringene lokalt også er de beste på å løse dem. 
Ulempene knyttet til sammenslåing av kommuner- og 
fylkeskommuner er små sammenlignet med alle 
fordelene. 

3.  Venstre har stor forståelse for at kommuner har behov 
for å ty til eiendomsskatt og respekterer at noen 
kommuner bruker det som virkemiddel, selv om man 
på sikt skulle sett at eiendomsskatten forsvant. I 
regjering er Venstre nå med på å redusere eiendoms-
skattesatsen med ytterligere én promilleenhet for 
boliger og fritidsboliger fra 5 til 4 promille.  

4.  Venstre mener at folk som kjøper bolig selvsagt må 
være bevisste de eventuelle fremtidige økonomiske 
kostandene på objektet de kjøper. Vi opplever at 
kjøpere i dag er bevisst hva det innebærer å kjøpe en 
bolig som er 100 år, kontra nybygg. Nå har Venstre i 
regjering vært med på å sikre forbrukernes rettigheter 
da salgsrapportene skal være detaljerte og gi kjøper 
innsikt i hva man kan forvente av utlegg på boligens. 
Rapportene vil si noe om tilstand på huset og hva 
man bør regne med å måtte vedlikeholde på kort 
og lang sikt. 

5.  Tidligere har Venstre vært positive til å se på doku-
mentavgiften, men har ikke noen umiddelbare planer i 
regjeringen om å fjerne denne på kort sikt. 

6.  Venstre er opptatt av å verne om folks eiendomsrett 
og er enig i at vi trenger en lov som både sikrer 
festeavgifter på et rimelig nivå og bortfester rimelig 
betaling ved innløsning. Venstre mener det er nødven-
dig å endre regelverket i henhold til dommen i EDM/
EMK, men ser ingen grunne til å endre mer enn 
dommen krever. 

7.  Venstre har i regjering nå fått til nye hjemler i plan og 
bygningsloven, slik at kommunene kan styre utviklin-
gen av boligmassen gjennom de ordinære planproses-
sene dvs. reguleringsplan. Kommunen får verktøy slik 
at de kan tilpasse reguleringen til mindre områder av 
byen. Også for sameiene blir det nye regler, som gjør 
det lettere å stoppe hyblifisering.

8.  Byggsektoren bidrar i dag vesentlig til det samlede 
klimautslippet, energi- og ressursforbruket. Samtidig 
er byggenæringen Norges nest største fastlandsnæ-
ring og landets største distriktsnæring. Den må derfor 
spille en sentral rolle i det grønne skiftet. Å erstatte 
betong og stål med tre har store miljøgevinster og 
klimabesparelser. Økt bruk av tre i våre byggeprosjek-
ter vil derfor bidra veldig positivt til å nå klimamålene. 
Bruk av tre er i tillegg helt nødvendig for å kunne 
realisere nullutslippsbygg. Potensialet for økt bruk av 
tre i offentlige byggeprosjekter er betydelig. 

9.  For Venstre er det helt klart at bransjen må gjennom 
og stimuleres til å bygge mest mulig klimavennlig, 
samtidig som det er viktig for oss å bygge opp under 
og få på plass gode ordninger for førstegangskjøpere.➜

➜
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1.  Det viktigste for å få unge inn på boligmarkedet er 
å bygge flere rimelige boliger. Derfor har vi endret 
byggereglene slik at leiligheter kan bli inntil 100 
000 kr billigere. Det er viktig å legge til rette for at 
man kan ha en boligkarriere fra små leiligheter til 
større osv. Dernest er det viktig å ha effektive 
ordninger som startlån, men Høyre ønsker at de 
fleste primært skal komme seg inn på boligmarke-
det uten hjelp fra det offentlige.

2.  Fordelen er at mange kommuner nå blir større og 
mer robuste velferdsleverandører. Ulempen der det 
er sammenslåing er at det blir litt nye navn og 
kanskje rutiner å forholde seg til, men den største 
ulempen er at mange blir boende i en kommune 
som ikke leverer et godt nok tilbud til innbyggerne 
sine. 
Høyre mener det kommunale tjenestetilbudet først 
og fremst er et lokalt ansvar, innenfor de lovene 
som er satt av Stortinget. Høyre lokalt jobber for 
et mest mulig effektivt tjenestetilbud.

3.  Ja, fordi eiendomsskatten er et kommunalt ansvar. 
Dersom du mener det er for høy eiendomsskatt, 
bør du stemme på et parti som vil senke den i din 
kommune. Høyre går til valg på å redusere eien-
domsskatten i Høyre-styrte kommuner. Høyre i 
regjering har sørget for å senke det maksimale 
taket på eiendomsskatten fra 7 til 5 promille.

4.  Høyre ønsker effektiv kommunal drift, trygg 
økonomisk styring og vi går til valg på å redusere 
eiendomsskatten i Høyre-styrte kommuner. Det er 
viktig for å holde kommunale avgifter lave, og sikre 
at renten ikke skyter i været. Blant annet har vi en 
statlig satsing på mer digitale tjenester i kommu-
nene, slik at de kan få driftskostnadene sine ned på 
kommunale tjenester.  

5.  Høyre ønsker generelt å holde skatte- og avgifts-
nivået på et lavt nivå, men vi prioriterer ikke å 
fjerne dokumentavgiften nå.

6.  Tomtefesteinstituttet skaper mye konflikter og vi 
er enige i at dette hører hjemme i en annen tid. 
Dette må utredes nærmere og vi må finne gode 
løsninger som kan bidra til at tomtefesteinstituttet 
kan avvikles på sikt. Endringene vi gjorde i 2015 
var et kompromiss der vi søkte å ta hensyn til både 
grunneier og fester. I første omgang bør disse 

endringene få sette seg, før vi starter en annen 
prosess. Det er viktig av hensyn til de mange som 
er tomtefestere i dag.

7.  Vi har foreslått et nytt regelverk, der vi gir både 
kommuner og sameier bedre verktøy for å hindre 
hyblifisering i områder hvor de ikke ønsker det. 
Blant annet skal kommuner kunne legge inn i 
reguleringsplan bestemmelser om oppdeling av 
boenhet til hybler i kommuneplan.

8.  Generelt er det viktig å bygge energieffektive 
boliger. Derfor vil vi fortsette å styrke Enova som 
virkemiddel for å gi støtte til å velge stadig mer 
energieffektive løsninger. Deretter er det viktig å 
stimulere til bruk av miljøvennlige materialer, og at 
man tenker helhetlig på både utslipp under 
produksjon og transport når man bygger.

9.  Frem mot Stortingsvalget i 2021 vil Høyre vil 
fortsette arbeidet med å gjøre det raskere, billigere 
og enklere å bygge boliger, slik at det bygges 
rimelig og nok. Samtidig vil vi styrke det bolig-
sosiale arbeidet og skal lage ny politikk som skal 
hjelpe de mest vanskeligstilte på boligmarkedet til  
å få seg en god bolig.

HØYRE

Høyre gjør Norge klar for fremtiden, siden de mener verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har 
opplevd. Høyre er opptatt av å ta vare på velferden for alle. Høyre mener de i din kommune og i  
regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. De er opptatt av å skape fler arbeids-
plasser, gi barn og unge en bedre skole, bedre og sikrere helsehjelp for alle. De ønsker flere lar bilen stå, 
og vil bygge ut det kollektive nettet for å gjøre hverdagen enklere og grønnere.

De ønsker også å gjennomføre en kommunereform som sikrer bedre kvalitet på de kommunale tjenestene, 
og et sterkere lokaldemokrati i norske kommuner. 

1.    De Grønne vil føre en politikk som gjør det mulig for 
alle, også de unge, å skaffe seg en bolig med god 
bokvalitet. Da må vi bygge flere boliger og holde 
prisnivået lavt. De Grønne vil:
•  Sette av én milliard kroner til innsats i kommunene 

for å bygge kommunale utleieboliger, slik vi har 
fremmet forslag om i Stortinget.

•  Bygge minst 3000 studentboliger per år inntil 
behovet er dekket.

•  Støtte utviklingen av non-profit utleieselskaper eid 
av ideelle organisasjoner og det offentlige; 
Ikke-kommersielle utleieboliger skal utgjøre minst 
25 % av nybyggingen inntil behovet er dekket.

•  Begrense prisveksten på boliger gjennom gradvis å 
trappe ned rentefradraget, og skattlegge sekun-
dærboliger hardere.

•  Vurdere en andel prisregulerte boliger og andre 
tiltak for å dempe prispresset i de større byene.

•  Utrede virkemidler for å begrense boligspekulasjon, 
som husleietak og andre tiltak.

2.  Kommunesammenslåinger kan bidra til å styrke 
lokaldemokrati og velferd gjennom stordriftsfordeler, 
men det forutsetter lokal oppslutning og eierskap til 
prosessen. De Grønne er motstandere av å slå 
sammen kommuner med tvang og mener den enkelte 
kommune må ta beslutningen på egenhånd, gjerne 
gjennom folkeavstemning. Ulempene med sammen-
slåing kan være økende avstand til viktige kommu-
nale tjenester.

3.  Vi mener slike avgjørelser bør tas på det lavest 
utøvende nivået, i dette tilfellet kommunenivå.

4.  De Grønne mener det viktigste er å få ned prisnivået 
på bolig, gjennom å bygge flere boliger og begrense 
prisnivået, slik vi beskriver over.  De Grønne vil:

5.   Ja. MDG opprettholder dokumentavgiften i denne 
stortingsperioden.

6.  MDG har ikke nedfelt politikk om å avvikle tomte-
festeordningen

7.  MDG bygger flere studentboliger og utvikler den 3. 
boligsektor ved å etablere ikke-kommersielle leieboli-
ger, leie-til-eie ordninger og andre virkemidler som 
kan gjøre det lettere for flere å komme inn på bolig-
markedet.

8.  Fremtidens boligpolitikk må ha mål om et mindre 
klimaavtrykk. Dette må påvirke både oppgradering 
av dagens boliger og hvordan vi bygger i årene 
fremover. 

9.  Den største utfordringen i boligmarkedet i dag er at 
stadig flere i praksis stenges ute fra muligheten til å 
skaffe seg et godt og langsiktig sted å bo. Folk med 
lav til middels inntekt, single og ikke-arvende faller 
helt igjennom i boligmarkedet. Resultatet av dagens 
boligpriser er mindre fritid, høyere lønnspress og 
lavere livskvalitet. Fem viktige tiltak fra De Grønne:
•  Øke rammene til Husbanken med to milliarder 

kroner i inneværende stortingsperiode, og endre 
kriteriene for Husbanken, slik at det blir lettere å få 
startlån.

•  Øke tilskuddene til kommunale, ikke-kommersielle 
utleieboliger med en milliard kroner i samme 
periode.

•  Tredoble satsningen på studentboliger i forhold til 
dagens nivå.

•  Begrense retten til fradrag for renter ved skatte-
ligningen til 40 ganger grunnbeløpet.

•  90 prosent ligningstakst for bolig nummer to.

MILJØPARTIET DE GRØNNE 

Miljøpartiet De Grønne går til valg på å gjennomføre et grønt skifte i Norge. Deres program peker ut en ny 
økologisk, bærekraftig og fremtidsrettet samfunnsutvikling. Det er en utvikling der velferd og livskvalitet skapes 
innenfor rammene av økosystemenes tålegrenser og ut fra hensynet til mennesker, dyr og fremtidige  
generasjoner. De Grønne vil styrke lokaldemokratiet, sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner og sørge for 
åpne og inkluderende demokratiske prosesser. Hele samfunnet, med helsevesenet og skolen i spissen, må 
fremme gode liv og muligheter for alle. 

KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGKOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALG 
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1.  Fortsette å styrke leie- før-eie-ordningen, og å bidra til 
lav arbeidsledighet og at flest mulig unge kommer i 
jobb etter endt utdannelse.

2.  Større kommuner vil ha muligheter til å gi mer stabilt 
og mindre sårbart tjenestetilbud til innbyggerne. 
Regionreformen med sterkere fylkeskommuner med 
flere oppgaver er en demokrati- og distriktsreform. 
Vårt mål med reformen er at beslutninger flyttes fra 
staten (og i mange tilfeller statlige byråkrater) til 
folkevalgte fylkespolitikere. Ved at fylkene får mer 
makt over virkemiddelapparatet, kan de styrke de 
regionale fortrinnene i sin region. Det som er lurt i 
Rogaland er ikke nødvendigvis det som er lurt i 
Trøndelag.

3.  Eiendomsskatten er den eneste skatten som fastset-
tes lokalt, og at nivåer varierer fra kommune til 
kommune er naturlig.

4.  Det er viktig også å ansvarliggjøre den enkelte for at 
man investerer etter evne, og planlegger sin økonomi 
slik at man kan bekoste nødvendig vedlikehold.

5.  Dette har vært diskutert i partiet gjennom ulike 
programprosesser. Det er stor forståelse for syns-
punkt et om at dokumentavgiften bør dekke hva det i 
realiteten koster det offentlige å saksbehandle et 

eierskifte. Vi har imidlertid ikke valgt å prioritere 
denne endringen.

6.  KrF har ved behandlingen av disse sakene, havnet på 
et mellomstandpunkt, der hensynet til at det ikke 
ilegges uanstendige leieøkninger er veid opp mot det 
faktum at det er inngått lovlige festekontrakter.

7.  Dette er en problemstilling som har dukket opp de 
senere årene, og som vi har bidratt til å ramme inn ved 
innstramminger i plan-og bygningsloven og eiersek-
sjonsloven. Vi vil følge med på om endringer fungerer 
tilstrekkelig – eller om det er nødvendig å stramme 
ytterligere til.

8.  Krav til nye boliger tekniske standard som fører til 
mindre varmetap er viktig i så måte. Videre vil vi bruke 
gulrøtter i form av tilskudd til investering i klimavenn-
lige løsninger.

9.  Dette er de viktigste boligpolitiske prioritetene for oss 
i første omgang: Å sørge for at tiltaket «leie for eie» 
videreføres og gir flere mulighet til å eie sitt eget 
hjem. KrF vil ha utvidede tilskuddordninger fra 
Husbanken til flere seniorboliger, herunder stimule-
ringsmidler til å bygge boliger i felleskap. Unge med 
nedsatt funksjonsevne, som trenger tilpasset bolig, gis 
tilbud om dette utenom sykehjem.

KRISTELIG FOLKEPARTI
Mennesker er skapt til å være i felleskap. Familien er det første og for mange det viktigste av alle  
fellesskapene vi gjennom livet blir en del av. For barn er familien er den mest grunnleggende arenaen  
for tilhørighet, nærhet og fellesskap. Stabile og trygge familier gir trygge barn som vokser opp til å bli 
trygge voksne. Det aller viktigste helsearbeidet er arbeidet for å hindre at folk blir syke. Krf ønsker et 
sterkere fokus på forebygging. KrF har en visjon om at Norge skal bli et nullutslippssamfunn. De nasjonale 
utslippene av klimagasser må reduseres med 80 prosent innen 2050.  

RØDT
Rødts hovedsak er å skape et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge. De mener framveksten av Forskjells- 
Norge handler om at de på toppen får stadig mer, mens vanlige menneskers trygghet svekkes. På 30 år har den 
rikeste prosenten i Norge doblet sin andel av inntekt ene. Andelen barn som vokser opp i fattigdom øker, mens 
antallet milliardærer har femdoblet seg på 15 år.

Partiet Rødt mener det mangler rettferdighet. Om neste generasjon får det mer usikkert enn den forrige, mener 
de skyldes politisk svikt. At avstanden mellom folket og den politiske eliten blir så stor at demokratiet forsvinner. 

1.  Vi har i dag en markedsstyrt eiesektor, en markedsstyrt 
leiesektor og en marginal ikke-kommersiell leiesektor. I 
tillegg til at vi trenger en sterkere ikke-kommersiell 
leiesektor mener vi det er rom for en tredje sektor: en 
eiersektor utenfor markedet. Vi går inn for en boligpoli-
tikk som demper prisgaloppen og åpner for et boligtil-
bud for kjøp og salg utenfor markedet. Norges boligpri-
ser ligger på et historisk høyt nivå. Dette fører til stadig 
større låneopptak. Spesielt for folk uten en finansielt 
sterk familie kan prisfall, renteøkning og arbeidsledighet 
utløse en personlig gjeldskrise. Det bør være mulig å ha 
et sted å bo uten at en utsetter seg for denne risikoen. 

2.  I Rødt går vi mot sammenslåing av fylker fordi det 
svekker lokaldemokratiet. Det vil bli lenger avstand 
mellom innbyggerne, lokalsamfunna og kommunene 
på den ene sida og regionssentrene på den andre 
sida. Det innebærer en avdemokratisering som Rødt 
er sterkt mot.  Vi mener at staten skal fullfinansiere 
oppgaver som overføres til kommunene. Samtidig 
må innbyggerne i kommunene kunne delta aktivt i å 
utvikle lokalt tilpassede løsninger som ivaretar folks 
behov og er til det beste for fellesskapet. Oppgaver 
og ansvar bør desentraliseres.

3.  Kommunene er i dag kraftig underfinansiert, og stadig 
flere kommuner ser seg nødt til å ilegge en eiendoms-
skatt for å sikre finansiering til viktige velferdstjenester. 
Rødt ønsker et generelt økt skattenivå for å finansiere 
flere og bedre fellesskapsløsninger, men i utgangs-
punktet er ikke eiendomsskatten den beste måten å 
skattlegge på. For å sikre prinsippet om at de som har 
mest bidrar mest, bør skatt være knyttet til reell samlet 
formue, hvor verdi av eiendom er en av faktorene som 
inngår. Men, eiendomsskatt er i dag en av få måter 
kommunene kan skaffe seg egne inntekter på, og i en 
slik situasjon mener Rødt at eiendomsskatt bør brukes 
for å sikre finansiering av viktige velferdsgoder. 

4.  På generelt grunnlag er det slik at over hele landet 
venter et stort arbeid med flom- og skredforebyg-
ging. Klimaendringene er allerede i gang, og 
merkes i form av økt nedbør, flom og ras. Flom- og 
skredskader har store konsekvenser for landbruk, 
bebyggelse og infrastruktur. Det er bedre å 
forebygge enn å reparere og derfor vil Rødt styrke 
arbeidet for å beskytte områder mot ekstremvær. 

5.  Vi har ikke vedtatt konkret politikk på dette 
spørsmålet.  Men å fjerne dokumentavgiften, vil 
måtte kompenseres gjennom at en må øke andre 
skatter eller kutte i velferden. 

6.   Vi har ikke vedtatt konkret politikk på dette spørs-
målet. Det er likevel viktig for Rødt at vi sikrer 
tomter til boliger og at de som bor i boligene skal 
ha rimelige og forutsigbare boutgift er. Vi vil 
foreslå/støtte en ny formulering av tomtefestelo-
vens § 33 som ligger så nær den gamle loven som 
mulig slik at festeavgift ikke kan økes urimelig. 

7.  Vi ønsker å ha et forbud mot å gjøre én boenhet 
om til flere boenheter (hyblifisering). Det skal 
etableres økonomiske støtteordninger for huseiere 
som vil slå sammen små boenheter. 

8.  Rødt ønsker at kommuner lanserer helhetlige 
forslag som sikrer god byutvikling, gode boliger 
og gode bomiljøer. En mer aktiv kommune vil 
demme opp for utbyggernes profittjag og naboers 
utrygghet for hvordan bomiljøet blir.  

9.  Rødt ønsker en ikke-kommersiell boligsektor, og har 
nå fått gjennomslag for det i det politiske samarbei-
det i Bodø og Oslo. På den måten viser vi at det fins 
et alternativ til dagens usosiale boligpolitikk, og at vi 
kan begynne lokalt. I Danmark bor én million men-
nesker i leieboliger hvor ingen skummer fløten. Vi vil 
gjøre bolig mindre lønnsomt som et spare- og 
investeringsobjekt, ved å innføre et tak på fradraget 
som kan trekkes fra på skatten. Ligningsverdien for 
sekundærboliger, med unntak av pendlerboliger, 
settes lik markedsverdien. Vi vil bekjempe de økende 
forskjellene mellom dem som har bolig og dem som 
står uten gjennom ulike tiltak. Ett tiltak er kommunal 
bygging av utleieboliger etter selvkostprinsippet, 
finansiert av subsidierte husbanklån, der det er 
behov for det. Et annet er at utbyggere som bygger 
slike boliger, tilbys tomter til en rimeligere pris med 
momsfritak. Vi vil også arbeide for at husleien i 
kommunale boliger ikke skal følge markedsprisene, 
og at bostøtteordningen styrkes. 

KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGKOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALG
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1.  Det er et mål for Senterpaartiets boligpolitikk at 
det skal være mulig for alle å eie sin egen bolig. 
Det viktigste politiske tiltaket er å legge til rette for 
at det bygges nok boliger i hele landet. Å redusere 
byråkrati, forenkle og styrke den private eiendomsret-
ten vil bidra til dette. Staten har gått for langt i å stille 
krav som skal gjelde alle boliger i Norge. Det må være 
færre statlige krav og mer fleksibilitet slik at boligene 
kan tilpasses det lokale klimaet og utnytte marked et 
slik at prisene kan presses ned. Gjennom å gjøre det 
attraktivt å bo i hele landet, vil presset på boligprisene 
avta og flere unge vil komme seg inn på boligmarke-
det. Senterpartiet ønsker også å gjenopprette ord-
ning en Boligetablering i distriktene (BID). 
For å få ned tomtepriser i pressområder bør det 
etableres kommunale tomteselskap. 
Leie-til-eie modeller er viktige bidrag for å få unge inn 
på boligmarkedet, vi ønsker derfor økt bruk av slike 
løsninger. Senterpartiet ønsker å styrke virkemidlene 
og rammene til Husbanken. 

2.  Svekkede muligheter til å påvirke egen hverdag i en 
større kommune/ fylkeskommune er en ulempe. Det 
er en soleklar fordel at man i Norge har kort avstand 
mellom velgere og folkevalgte, på den måten blir 
mulighetene til å påvirke politikken bedre. Etter 
sammenslåingen blir avstandene større innad i 
kommunen og det blir færre folkevalgte per innbyg-
ger. Boligpolitikk er viktige lokale saker, som kan dreie 
seg om eiendomsskatt, om utvikling av nye boligom-
råder, sikre spredt bebyggelse, utvikling av tomteare-
aler og kommunale tiltak som tomteselskap eller 
leie-til eie ordninger.

3.  Senterpartiet er ikke tilhenger av eiendomsskatt. Det 
må være opp til kommunene om de ønsker å ha 
eiendomsskatt innenfor sine grenser som en ekstra 
inntekt. Vi ønsker at denne skal være så lav som 
mulig. At noen kommuner har råd til ikke å ha 
eiendomsskatt eller å ha svært lav eiendomsskatt 
synes vi er et gode – ikke et problem. Det virkelig 
skumle her er dersom det skulle innføres en statlig 
eiendomsskatt, slik bl.a. Scheel-utvalget har tatt til 
ordet for. Senterpartiet er sterkt imot en slik statlig 
eiendomsskatt. Vi er overbevist om at boligeierne ville 
blitt taperne om eiendomsskatten ble gjort statlig. 

4.  Senterpartiet ønsker å utrede ROT-fradrag. Senter-
partiet ønsker også å styrke kommune økonomien 
slik at færre kommuner vil velge å kreve inn eien-
domsskatt. 

5. Senterpartiet har ikke tatt stilling til dette.

6.  Tomtefesteinstituttet er det ikke noe galt med, men 
det er viktig at premissene mellom partene er tydelige 
og klargjorte før en tomt festes. Når noen har eien-
domsrett til et område og inngår avtale om festerett, 
så er det et forhold mellom partene i avtalen. Adgan-
gen til å regulere festeavgiften er rimelig, og gjør at 
både hensynet til grunneier og festeren blir ivaretatt. 
For Senterpartiets del oppfatter vi nå situasjonen som 
avklart og vi mener det bør bli ro rundt dette lovver-
ket.

7.  Senterpartiet ønsker at kommunene skal være mer 
bevisst denne uønskede utviklingen og at man i bl.a. 
reguleringsplaner legger vekt på å sikre et tilstrekkelig 
antall familieboliger og at svært små boliger enten ikke 
tillates eller begrenses. Hyblifisering bidrar til lavere 
bostandard, mindre mangfoldige nærmiljø, prispress 
og gjennom alle disse en lavere livskvalitet.

8.  Støtte tiltak som bidrar til at oppvarming av boliger 
skal skje på en bærekraftig måte. I byer og tettsteder 
må fjernvarmeanlegg prioriteres. Utenfor bykjernen i 
storbyene, er fyring med ved positivt. Senterpartiet vil 
støtte tiltak som gjør vedfyringen mest mulig effektiv 
og miljøvennlig. Sp ønsker å stimulere til økt bruk av 
tre som byggemateriale.

9.  Redusere byråkrati, forenkle byggeprosessen og styrke 
den private eiendomsretten.

• Utrede ROT-fradrag. 
• Jobbe for mindre hyblifisering. 
•  Styrke kommuneøkonomien og gjøre det mulig for 

flere kommuner å fjerne eller redusere eiendoms-
skatten.

•  Gjøre det mer attraktivt å bo utenfor de store byene for 
å redusere prispresset i markedet

•  Videreføre gunstige beskatningsregler for primær-
boligen.

•  Forenkle plan- og bygningsloven slik at planprosessene 
går raskere og færre byggetiltak blir søknadspliktige. 
Legge til rette for full elektronisk saksbehandling i alle 
kommuner for byggesaker.

SENTERPARTIET
Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. De vil kjempe for et samfunn med frie selvstendige mennesker 
som tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet, og for naturen og miljøet. Senterpartiet vil videreutvikle et 
livskraftig næringsliv og et godt, likeverdig og offentlig tjenestetilbud i hele Norge, uavhengig av hvor  
man bor. 

For å sikre det norske folkestyret og kontroll med våre naturressurser og grenser, sier Senterpartiet nei 
til EU-medlemskap, EØS-avtalen og Schengen-samarbeidet.

NOTISERKOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALG

I februar 2018 inngikk kjøper avtale om kjøp av en 
halvpart av en tomannsbolig i Oslo. I salgsdokumen-
tene var det blant annet opplyst at boligen var 
tilnærmet totaloppusset. Etter overtakelsen oppda-
get kjøper at det dannet seg bobler på den nylagte 
malingen på huset. I forbindelse med salg av den 
andre seksjon en i tomannsboligen ble det utarbeidet 
en takstrapport som antydet at boblene i malingen 
skyldtes at huset var malt med linolje i bunnen. Når 
det brukes maling uten linolje over linolje vil malingen 
boble og flasse av. På grunn av disse forholdene 
reklamerte kjøper til selgers eierskifteforsikring. 
Kjøperen anførte at det forelå en opplysningssvikt 
etter avhendingslova § 3-7.  Kjøper mente at selger 
burde ha visst om boblene i malingen og informert 
om dette før avtaleinngåelsen.

BOBLER I MALINGEN 
Selger viste på sin side til at boblene i malingen kun 
var synlig på den andre halvdelen av tomannsboligen 
før avtaleinngåelsen. Finansklagenemda avviste den-
ne påstanden, og mente at siden hele tomannsbo-
ligen ble malt samtidig var det sannsynlig at boblene 
etter hvert ville oppstå på den andre seksjonen. Vide-
re legger nemda til grunn at opplysningen om bobler 
i malingen er en opplysning kjøperen hadde grunn til 
å regne med å få. Kjøper fikk dermed medhold i at 
det forelå en mangel på grunn av opplysningssvikt, 
og ble tilkjent erstatning for utbedringskostnadene.

Estatenyheter.no

BOLIGKJØPER FIKK ERSTATNING FOR 
FEILINFORMASJON OM NYMALT HUS

Boligkjøper ble tilkjent erstatning for feilinformasjon om 
nymalt hus. (Ill. foto: iStockphoto.com)

I en nylig avsagt kjennelse fra Finansklagenemda ble en boligkjøper tilkjent 
 erstatning fordi selger hadde gitt feilinformasjon om det nymalte huset. 

 
HUSK ADRESSEENDRING OG OPPDATERING AV E-POST 
Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å huske og melde fra om endring av adresse og e-post,  
hvis du vil motta viktig informasjon fra BoligMentoren.

For at vi skal kunne ivareta deg som medlem på en best mulig måte, er 
vi avhengig av å ha registrert riktig adresse på deg, i tillegg til å ha 
oppdatert e-postadresse. Vi ønsker også at du følger oss på Facebook.

Du har to muligheter for å endre adresse og e-post: 
1.   Logg inn på min side på boligmentoren.no, og endre adresse  

og e-post selv. 

2. Send oss en mail på: post@boligmentoren.no 
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– Vi har aldri før vært i nærheten 
av å utbetale så mye i støtte til 
privatmarkedet. Dette er en 
veldig gledelig utvikling som viser 
at flere og flere får øynene opp 
for smarte energitiltak, sier 
Enovas markedssjef for bygg og 
bolig, Anna Barnwell, i en presse-
melding.

Den forrige rekorden skriver seg 
fra 2017 da det ble utbetalt 164,8 
millioner til 8123 tiltak. Selv om 
det også var en betydelig økning 
sammenlignet med året før, kan 
den ikke måle seg med veksten 

Enova har sett det siste året. 
Tallene for 2018 endte på 275,4 
millioner til 14 486 tiltak. Det 
betyr at antallet tiltak støttet av 
Enova økte med nesten 80 
prosent i fjor.

2019 har også startet særdeles 
bra. To måneder inn i året er det 
allerede utbetalt over 80 millioner 
til nesten 5000 tiltak.

STRØMPRISER OG KLIMA 
Enova tror at både økte strøm-
priser og økende klimabevisst-
het er med på å forklare at flere 

gjør tiltak. Den økte interessen 
blir også dokumentert gjennom 
svartjenesten til Enova, som fikk 
rekordpågang i 2018. Henvendel-
sene økte fra 60 000 i 2017 til 
nesten 80 000 i fjor.

Flest tiltak ble gjennomført i 
Akershus med drøyt 2 000. 
Færrest ble gjennomført i Finn-
mark med 60. Også fritidsboliger 
får støtte gjennom Enovatilskud-
det. Her ble det i fjor utbetalt 
støtte til 266 tiltak.

REKORDINTERESSE FOR  
ENERGITILTAK I NORSKE HJEM

Stadig flere nordmenn gjennomfører energitiltak med støtte fra Enova. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Enova støttet nesten dobbelt så mange energi- og klimatiltak i boliger i 2018 enn 
året før. Alt i alt ble det utbetalt over 275 millioner kroner til nesten 14 500 tiltak.

ENERGITILTAKKOMMUNESAMMENSLÅING

Det er vedtatt sammenslåinger for 
109 kommuner, der to eller flere 
kommuner slås sammen til 43 nye 
kommuner. I tillegg vil alle kommu-
ner som tilhører fylker som inngår i 
fylkessammenslåing få nytt 
kommunenummer. Etter sammen-
slåingen vil det være 356 kommu-
ner i Norge. Nye nummerserier for 
fylker, og nye kommunenummer er 
fastsatt av Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet. 

TINGLYSTE DOKUMENTER  
SKAL IKKE ENDRES 
Mange av BoligMentorens med-
lemmer har fått med seg at 
eiendommer i sammenslåtte 
kommuner vil få nye eiendoms-
benevnelser, og lurer på om de må 
gjennomføre endringer i allere-
de tinglyste dokumenter som 
pante rettigheter, servituttavtaler, 
veilagsavtaler og annet.

Statens Kartverk sier at det ikke vil 
bli nødvendig å foreta seg noe i 
forhold til tinglyste dokumenter 
med det som etter hvert blir gamle 
matrikkelnummer. Eiendommene 
vil automatisk få korrekt ny 
benevnelse i grunnboken. 

På nettsidene til Statens Kartverk, 
www.kartverket.no, kan du skaffe 
deg oversikt over nye fylkes- og 
kommunenummer, og nye fylkes- 
og kommunenavn.  

NYTT SØKEVERKTØY 
I løpet av kort tid vil det på Statens 
Kartverks nettsider også bli publi-
sert en løsning hvor du kan foreta 
oppslag på «gammel» eiendoms-
benevnelse/matrikkelnummer 
eller adresse og så få opp nytt 
matrikkelnummer, og eventuelt ny 
adresse i den nye kommunen eller 
fylket som dannes.

KOMMUNESAMMENSLÅING  
OG TINGLYSTE DOKUMENTER
Flere medlemmer har den siste tiden kontaktet oss med spørsmål om hvilken 
betydning forestående kommunesammenslåinger vil få for allerede tinglyste  
dokumenter. Ved årsskiftet 2019-2020 vil 311 av landets kommuner være involvert  
i endringene som følger av kommune- og regionreformene. 
 

TEKST: VIDAR HEIMSET – VIDAR@BOLIGMENTOREN.NO

På nettsidene til Statens Kartverk, www.kartverket.no, kan du skaffe deg oversikt 
over nye fylkes- og kommunenummer, og nye fylkes- og kommunenavn.  
(Foto: Helene Aarnes).

Statens Kartverk sier at det ikke vil bli nødvendig å foreta seg noe i forhold til 
tinglyste dokumenter ved kommunesammenslåinger. (Ill. foto: iStockphoto.com).
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Dette forteller daglig leder i Unilon, 
interiørdesigner Nancy Sporsheim 
og interiørarkitekt Beathe Nymoen. 
De har lang erfaring med forskjel-
lige interiørprosjekter, både for 
bedrifter og privatpersoner. De 
tilbyr også online-kurs, i tillegg til 
weekendkurs i interiørdesign og 
fargekonsulentkurs. Et av Spors-
heim og Nymoens viktigste råd før 
en oppussing er:

– Planlegg oppussingen og tenk 
planløsning, hva slags materialer vil 
du bruke, og hva skal du bruke 
rommene til? Planleggingen er 
viktigst av alt, sier de.

MER PLANLAGT  
OG GJENNOMFØRT 
Nordmenn bruker mye tid og 
penger på boligen. Unilon tilbyr en 
verktøykasse for å kunne pusse opp 
på en helhetlig måte som både øker 
verdien, og gir den ønskede stem-
ningen i boligen eller rommet som 
du ønsker deg. 

Det er viktig med forarbeid før en 
oppussing, det vil gjøre deg bevisst 
på boligen. Mange begynner i feil 
ende og tenker møbler og gardiner. 
Selv om mange har god smak og er 
flink med farger og pynteting, kan 
de ofte lite om belysning eller 
planløsning. Mange spør håndver-
keren om hvilken veggfarge og flis 
de bør benytte seg av, men hånd-
verkeren er best på utførelse og 
ikke nødvendigvis så god på design. 

– Det å utarbeide en konkret plan 
for arbeidet før det starter er vårt 
beste råd, forteller Sporsheim og 
Nymoen. Dette er også nødvendig 
for at håndverkerne skal vite hvilken 
jobb og materialer de skal prise, 
noe som reduserer faren for at 
prosjektet ditt blir mye dyrere enn 
du trodde.

Etter mange års erfaring har de 
opplevd mange oppussingstabber, 
og ved grove feil kaster mange 
penger ut av vinduet.

– Hvis du ender med å gjøre en 
farge-tabbe med maling, så er ikke 
det mest kostbare, men det er 
kjedelig å legge nytt gulv for så 
finne ut at det er helt feil i forhold til 
resten, sier Nancy Sporsheim.

VERDIEN AV HJELP 
Vi oversvømmes av interiørmaga-
siner og oppussingsprogrammer 

på TV. Der pusses det opp kjapt og 
enkelt, og en kul bolig i tøff stil blir 
skapt. All planleggingsarbeidet som 
foreligger før igangsettelsen, kom-
mer ikke frem. Dette kan føre til at 
verdien av en interiørarkitekt- eller 
designer kan misforstås når folk ser 
interiørprogrammer på TV.

– Blant tabbegjengangerne, er lite 
gjennomtenkte materialvalg. Det 
som ser kult ut i interiørblader, 
eller på TV trenger ikke fungere 
hjemme hos deg. Disse showene 
er laget for å underholde, og det 
er sjelden du kan direkte overføre 
dette direkte til ditt eget oppus-
singsprosjekt, sier Nymoen og 
Sporsheim, og fortsetter:

– Derfor er det viktig at du som skal 
pusse opp eller bygge, tenker over 
hvordan du vil bruke boligen din. 
Skal du være mye hjemme? Jobber 
du hjemmefra? Hvor lang bo-hori-
sont har du?  Har du ofte besøk av 
slekt og venner? skal rommene ha 
flere funksjoner? Det er viktig å 
begynne forfra, tenk behov og 
planlegg hele oppussingen. Dette 
tema kommer sjeldent frem i 
interiørprogrammer, sier de videre.

FASENE I ET  
OPPUSSINGSPROSJEKT 
I et oppussingsprosjekt er det flere 
faser. Fremover vil Unilon ha en fast 
spalte i BoligMentoren hvor de vil 
gå nærmere inn på hver enkelt fase. 
Det vil gjøre deg bedre rustet til å ta 
fatt på den oppussingen du ønsker 
å gjøre, og hva profesjonell hjelp 
kan bistå med.

– Vi ønsker at folk flest skal finne ut 
hva de ønsker med oppussingen og 
klare å skape den funksjonaliteten, 
stemningen og følelsen i hjemmet 

som de er ute etter. Selv om du 
ikke helt vet hva slags stil du har, 
vet du ofte hva du har lyst til å føle 
når du kommer hjem, sier Spors-
heim og Nymoen.

Her kommer en liten forsmak på 
oppussingenes faser, som vil bli 
utdypet av Unilon i medlems-
bladene fremover: 

Fase 1  |  Ønsker og behov: 
Ved å jobbe grundig med planleg-
gingen øker sjansen for en bekym-
ringsfri oppussing. Det er lettere å 
finne glede ved oppussingen når 
du har alt klart for hva du skal 
gjøre. Start med å avdekke famili-
ens behov. Hvilke absolutte krav 
har du til boligen og hva er fint om 
du får til. Er det nok soverom? 
Trenger du en kontorplass eller 
ønsker du deg et trimrom? Skal 
boligen tilrettelegges for alder-
dom? Er det viktigst hvordan du 
selv vil ha det, eller er det viktigere 
å oppnå en god pris ved et salg:

Fase 2  |   Planløsning - Funksjon: 
Sjekk planløsningen, tegn opp 
dagens situasjon – hva ønsker du 
annerledes? Hva kan gjøres anner-
ledes? Det er viktig å tenke på ditt 
behov og hvordan boligen vil 
fungere i hverdagen og med gjester. 
Ønsker du å flytte vegger? Er det i 
så fall bærende konstruksjon?  
Det er viktig å vite behovet du har 
og om ønskene fungerer i praksis. 
For å se om alt vil fungere i virkelig-
heten, så må det tegnes vegger i 
forhold til ønsket bruk av rommene, 
med riktig mål på fast innredning, 
møbler, gangsoner osv. Det er i 
denne fasen du skal gjøre feilene, 
ikke under oppussingen!

Fase 3  |   Interiørdesign  
- Stil og stemning: 
Her bestemmes farger og materia-
ler – hva slags følelse vil du ha i 
rommet når planløsningen er 
landet? Begynn med å se på de 
materialene som allerede er i 
boligen og vurder om det skal 
beholdes eller ikke. Hva slags gulv, 
type vegger er det? Hva er takhøy-
den? Er det lister eller ikke? Hvilke 
dører skal velges? Hvor mørkt skal 
det være? Hvor lyst skal det være? 
Det er her stil og stemning kommer 
inn.

Fase 4  |  Lysplan: 
Dette er veldig viktig – f.eks. hvor 
mørke farger og materialer er 

Nordmenn pusser opp for milliarder hvert år og stadig flere benytter seg av  
interiørarkitekter for å unngå oppussingstabber. BoligMentorens samarbeidspartner, 
Interiørarkitektfirmaet Unilon, vil hjelpe Boligmentorens medlemmer til å øke den 
økonomiske verdien og trivselsverdien på sine hjem ved profesjonell rådgivning.

TEKST OG FOTO: HELENE AARNES – HELENE@BOLIGMENTOREN.NO

UNNGÅ OPPUSSINGSFEIL 
MED PROFESJONELL HJELP

Daglig leder og interiørdesigner i Unilon, Nancy Sporsheim.

Fagansvarlig og interiørarkitekt i 
Unilon, Beathe Nymoen.

UNILONUNILON
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– Regjeringen er opptatt av å legge 
til rette for et stabilt boligmarked, 
og har satt i gang en rekke tiltak for 
raskere boligbygging og lavere 
byggekostnader. Like viktig er det 
å ha en offensiv politikk overfor 
vanskeligstilte på boligmarkedet, 
sier kommunal- og modernise-
ringsminister Monica Mæland i en 
pressemelding. Hun har nå startet 
på arbeidet med sin første 
stortingsmelding om boligsosialt 
arbeid.

DE FLESTE BOR GODT 
– De aller fleste bor godt i Norge. 
Samtidig ser vi at barnefattigdom-
men øker, og at flere er vanske-
ligstilte på boligmarkedet. Denne 
utviklingen skal vi snu, sier Mæland.

Hun inviterer alle interesserte til å 
komme med innspill i arbeidet med 
meldingen:

– Jeg legger opp til en åpen og 
inkluderende prosess. De som 
ønsker, vil få mulighet til å gi 
innspill på nett og på ulike møter i 
løpet av året, sier kommunalmi-
nisteren.

INGEN SKAL VÆRE  
BOSTEDSLØSE 
Mens et flertall av befolkningen 
bor i egen bolig, er det motsatt 
for  vanskeligstilte barn. Tre av fem 
barn i husstander med svak økono-
mi bor i en leid bolig.

– Det å gå fra leie til eie er antake-
lig det viktigste tiltaket for å 
forhindre at fattigdom går i arv. 
Eierskap gir stabilitet og lar 
familiene bygge opp kapital, sier 
Mæland.

– Antall bostedsløse er betydelig 
redusert, men vi er ikke mål. Ingen 
skal være bostedsløse. Det kan 
høres ambisiøst ut, men mange 
kommuner er allerede på god vei, 
sier hun.

MÆLAND VIL HA FLERE  
INN I EGEN BOLIG
– Vanskeligstilte i boligmarkedet hjelpes best om de kan gå fra å leie til å eie egen 
bolig, mener kommunalminister Monica Mæland (H).
 

TEKST: HELENE AARNES - HELENE@BOLIGMENTOREN.NO

Det å gå fra leie til eie er antakelig det 
viktigste tiltaket for å forhindre at 

fattigdom går i arv, sier  
kommunal- og moderniseringsminister 

Monica Mæland.  
(Ill. foto: iStockphoto.com).

det valgt i rommet. Dette avgjør 
mengde lys som kreves for en op-
timal lysmengde. Riktig belysning 
består av flere typer belysning, 
derfor er det viktig med en belys-
ningsplanlegging. Lysplan følger 
alltid møbel- og fargeplan, derfor 
kommer lysplan som fase 4. Det 
er også viktig å tenke plassering 
av belysning sett opp mot hva 
slags funksjon det er i rommet. 
Det hjelper ikke med fine farger 
og kult interiør hvis belysningen 
ikke er riktig. 

Fase 6  |   Siste finish: 
Tenkt på balanse og harmoni i 
 rommet når det skal ferdigstilles 
med kunst og dekor, elementene 
skal fange rommet.  
Det er nå alt av kunst, skulpturer, 
puter og pledd, dekorobjekter – 
tepper, gardiner, bøker, vaser, duker 
skal dekorere rommet. Tenkt deg 
for eksempel sofaen du ser i butik-
ken som er lekker og ferdig stylet, 
og du får denne hjem uten dekor-
puter og table-books på bordet, 
som den var i butikken. Her er det 
mange som har blitt skuffet når de 
endelig har fått sofaen hjem. Siste 
finish er alfa og omega for at du 
skal få den følelsen og opplevelsen 
du ønsker i boligen. 

DESIGNBOKEN 
Dersom du velger Unilon til å hjelpe 
deg å lykkes med oppussingen, 
vil du underveis i prosessen ha et 
skissemøte med dem for å sikre 
at de er på rett vei. Planløsning, 
møblering, farge- og materialvalg 
og belysning skal være i tråd med 
dine ønsker og behov. Når du har 

godkjent forslagene (valgt det du 
synes er best) vil Unilon utarbeide 
en designhåndbok. En viktig del av 
planlegging og prosjektet, i sam-
arbeid med kundene, er Unilon sin 
utarbeidelse av en designhåndbok 
som beskriver prosjektet fra A til Å. 
Boken inneholder alt fra plantegnin-
ger, farge- og materialoversikt med 
handleliste, og beskrivelse av arbei-
det som skal utføres. Designhånd-
boken kommer digitalt og fysisk.

– Designhåndboken videresendes til 
håndverkeren. Da vet de hva de skal 
prise og du vil få riktig pris på hvor 
mye arbeidet vil koste, håndverke-
ren vet hva som skal gjøres hvor og 
hvilke materialer som skal kjøpes, 

forteller Nancy Sporsheim og 
Beathe Nymoen, og fortsetter:

– Her går veldig mange i en felle når 
de skal pusse opp. De spør håndver-
keren om å gi et tilbud, uten å vite 
hvilke materialer som skal hvor, og 
konkret hva som skal gjøres med 
rommet. Da blir det nesten alltid 
endring i planer og overskridelser i 
budsjettet, sier de.  
– Designhåndboken hindrer konflikt, 
for arbeidet som skal utføres er 
beskrevet her. Det tydeliggjør 
prosjektet slik det vil ende opp 
når oppussingen er ferdig, og er 
til god hjelp og vil forhindre 
mange av oppussingstabbene, 
avslutter Sporsheim og Nymoen.

MEDLEMSTILBUD BOLIGMENTOREN:
Ønsker du å lære mer om interiør og gjøre arbeidet selv, vil du ha god nytte av et av Unilon sine online interiør-
kurs, hvor du som medlem av BoligMentoren vil få 25 prosent rabatt. Se mer på nettsiden: seoglar.no. Du kan 
velge mellom følgende kurs:  

•  Basic Interiørdesign – Planløsning, farger- og materialer og grunnleggende belysning
• Boligtegninger – Slik lykkes du med ditt interiørprosjekt 
• Belysning – Slik lykkes du med belysning i boligen din

MEDLEMSRABATT BOLIGPAKKER
BoligMentorens samarbeid med Unilon gir deg som medlem også 10 prosent rabatt på veiledende pris på 
boligpakker. Du velger størrelse og pris på «boligpakkene» ut ifra hvor mye hjelp du ønsker. Les mer om bolig-
pakkene og bestill på www.unilon.no.

Planlegg oppussingen og tenk planløsning, det er det viktigste av alt. (Ill. foto: 
iStockphoto.com).

UNILON EGEN BOLIG
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Ved et tvangssalg blir det av retten oppnevnt 
en medhjelper, ofte en advokat, som skal 
gjennomføre salget. Når beslutningen om 
tvangssalg er tatt skal eiendommen selges 
på «vanlig måte» ved annonsering på blant 
annet finn.no, visninger og bud runde. For en 
kjøper kan det meste se likt ut som ved et 
vanlig salg, men det er likevel en del ulik-
heter. Så hva må en kjøper tenke på i forbin-
delse med et tvangssalg?  

UNDERSØK EIENDOMMEN NØYE 
Som kjøper i tvangssalg er undersøkelses-
plikten større enn ved vanlige eiendomskjøp. 
Ved et tvangssalg er det ikke et egenerklæ-
ringsskjema fra selger, og som regel er det 
bare vanlig takst å forholde seg til. Mangel-
vurderingen er annerledes ved tvangssalg, 
og for kjøper er vernet noe svakere enn ved 
vanlige kjøp. Mangelen må være vesentlig, 

HVA MÅ EN  
KJØPER TENKE PÅ  
VED TVANGSSALG? 
Tvangssalg er tvungent salg av eiendom. Det er en kreditor som begjærer  
tvangssalget, og tingretten som avgjør at det skal gjennomføres. I et tvangssalg  
er det ikke en selger som frivillig selger eiendommen sin. 

TEKST: LINDA SØRFONN MOE – ADVOKAT, DALHEIM RASMUSSEN

Artikkelforfatter, advokat Linda Sørfonn Moe, Dalheim Rasmussen. 
(Foto: Dalheim Rasmussen).

og den må ha virket inn på kjøpet. Kjøper 
kan kreve prisavslag, men man kan ikke heve 
kjøpet i et tvangssalg. Det er derfor viktig at 
kjøper undersøker eiendommen nøye. 

OVERTAR IKKE GJELD 
Mange kjøpere i tvangssalg lurer på om de 
kan bli ansvarlige for gjelden på huset de 
kjøp er. Det blir de ikke. All gjeld på eiendom-
men slettes når skjøte blir tinglyst og eien-
dommen overdras til kjøper. 

I noen tilfeller kan forkjøpsrett være aktuelt. 
Dersom tvangssalget gjelder oppløsning av et 
sameie, vil de andre sameierne ha forkjøpsrett 
til samme pris som høystbydende. I andre 
tilfeller vil det kunne være forkjøpsrett for 
eksempel i et borettslag.    

Ved inngivelse av bud er det viktig å merke 
seg at budene er bindende i seks uker. Ved 
budgivning på borettslagsleiligheter er disse 
bindende i tre uker. Bakgrunnen for dette er at 
det skal være tilstrekkelig med tid for med-
hjelper og tingretten til å behandle saken, og 
for kreditor er og parter til å komme med 
merknader.

SELGES HØYSTBYDENDE

Eiendommer på tvangssalg skal selges til 
høystbydende. Det er opp til kreditoren som 
har begjært tvangssalget å vurdere om budet 
er høyt nok. Deretter er det tingretten som 
vurderer om budet skal aksepteres. Ettersom 
det er tingretten som avgjør om salget skal 
gjennomføres, har man ikke en vanlig kjøpe-
kontrakt i tvangssalg. Istedenfor kjøpekontrakt 
mottar man en avgjørelse fra retten som viser 
at eiendommen er solgt. Kjøperen har da en 
frist på tre måneder til å betale kjøpesummen, 
regnet fra budet sendes inn til tingretten. 

Betalingsfristen på tre måneder er viktig for 
kjøper å overholde. Dersom betalingsfristen 
ikke overholdes, vil det påløpe renter på 
kjøpesummen. Hvis kjøper ikke har betalt 
innen to uker, skal kjøpet heves av retten. 
Dersom dette skjer vil kjøperen kunne bli 
erstatnings ansvarlig for tap. Det er altså viktig 
for en kjøper å merke seg betalingsfristen, og 
overholde denne. 

RYDDE SELV 
Som kjøper i tvangssalg overtar man ei-
endommen «slik den er». Det vil si at man 
ikke kan forvente at eiendommen er ryddet 
og vasket ut før overtakelse, og kjøper må 
eventuelt dekke utgiftene til dette. Overta-
kelse skjer vanligvis ved å hente nøklene hos 
medhjelper. Noen ganger kan man risikere at 
tidligere eier av eiendommen ikke flytter ut 
frivillig. Da kan det være nyttig for kjøper å 
vite at man kan begjære utkastelse ved hjelp 
av namsmannen, uten å måtte betale gebyr 
for dette. 

Tvangssalg er tvungent salg av eiendom.  
Det er en kreditor som begjærer tvangssalget,  
og tingretten som avgjør at det skal  
gjennomføres. (Ill. foto: iStockphoto.com).

 
REKORDMYE  
FORSIKRINGSSVINDEL AVSLØRT
Mer forsikringssvindel enn noen gang er avdekket 
de første månedene av 2019. Det viser tall fra 
forsikringsselskapene og Finans Norge.

Etter de første tre månedene i år er svindel for nesten 100 
millioner kroner avslørt, mot rundt 70 millioner kroner etter 
samme periode i fjor. Tallene gjelder de alvorligste sakene der 
det samtidig er brudd på forsikringsavtaleloven. De siste 
årene har det blitt avdekket svindel for flere hundre millioner 
kroner i året. Samtidig er mørketallene store.

HØYE SVINDELBELØP I UFØRESAKER 
De største beløpene gjelder svindel med syke- og uføreforsik-
ringer. Det er forsikringsselskapene selv som avslører de fleste 
svindlerne. De som prøver seg på svindel, risikerer politi-
anmeldelse, fengsel og forsikringsnekt.

– I noen av disse sakene er det uredelige kunder som forsøker 
å lure til seg flere millioner kroner. De som står bak dette 
svindler fellesskapet. Samtidig er det viktig å presisere at de 
aller fleste kundene er ærlige, sier kommunikasjonssjef Stine 
Neverdal i Finans Norge.

De fleste sakene dreier seg om skadeforsikring, men de 
største beløpene gjelder svindel med uføreforsikringer.  
Siden syke- og uføreforsikringer ofte gjelder utbetalinger over 
flere år, er beløpene gjerne svært høye i disse sakene. Gjen-
nomsnittlig svindelbeløp er 1,4 millioner kroner. For skade-
forsikring, er snittet på 155 000 kroner. Dette er saker der det 
svindles med for eksempel reise, bil eller innboforsikring. 
– Noen ganger meldes saker inn til forsikringsselskapene som 
er fiktive, eller oppdiktet. Andre saker handler om å plusse på 
ekstra, eller arrangere en skade, sier Neverdal.

FLERE MENN ENN KVINNER 
Forsikringssvindlerne finnes i alle aldersgrupper og samfunn-
slag.  Aldersgruppen 20 til 30 år er gruppen som hovedsake-
lig utfører svindel på reise og med personbil. Når det gjelder 
syke- og uføreforsikring, er det 30 til 40– åringene som står 
for de fleste tilfellene.

Finansnorge.no

I 2019 er det 
avslørt svindel  
for nesten 100 
millioner kroner, 
mot rundt 70 
millioner kroner 
etter samme 
periode i fjor.  
(Ill. foto:  
iStockphoto.
com).
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BoligMentoren mener risikoen en 
boligkjøper tar ved å kjøpe en 
brukt bolig i dag er altfor stor. 
Hovedproblemet er at kjøper 
mottar for lite informasjon om 
boligen i forkant av budgivnin-
gen, at informasjonen som er 
tilgjengelig er vanskelig å forstå, 
og at selger kan spekulere i å 
skjule feil og mangler for takst-
mann, megler og kjøper. Det er 
ikke sjelden at det oppdages 
mangler som folk flest opplever 
som vesentlige, uten at disse 
manglene oppfyller vilkåret om 
vesentlighet i avhendingsloven 
slik dette er forstått i rettspraksis. 

– Vi er som et klart utgangspunkt 
positive til at det ikke lenger skal 
være anledning til å selge boligen 

«som den er». Selger vil da i en 
helt annen grad enn i dag bli 
ansvarliggjort for tilstanden på 
boligen, og ha en egeninteresse i 
at alle forhold ved boligen blir 
kjent, sier daglig leder og juridisk 
rådgiver, Vidar Heimset. 

– Vi mener det er bra at det nå 
blir helt nødvendig for selger å 
fremskaffe en grundig tilstands-
rapport. Dette vil være i både 
kjøpers og selgers interesse. 
Kjøper får mer informasjon og 
risikoen for at selger senere må 
håndtere reklamasjonskrav blir 
lavere, sier Heimset videre. 

FÆRRE STORE – MEN FLERE 
SMÅ KONFLIKTER? 
Regjeringen har under lovforar-
beidet lagt til grunn at lovend-
ringen vil føre til færre konflikter. 
BoligMentoren er ikke overbevist 
om dette. 

– Det er god grunn til å tro at 
endringen vil føre til færre store 
mangelsaker, og færre vanskelige 
saker hvor selger beskyldes for å 
ha holdt tilbake kjent informasjon. 
Likevel oppfatter vi at de minste-
tersklene som nå er under 
behandling i Stortinget kan bli 
oppfattet som en invitasjon til å 
reise forholdsvis små krav, 
presiserer Heimset.  

Under lovforarbeidet skisserte 
Regjeringen en minsteterskel som 

skulle være «betraktelig lavere» 
enn dagens vesentlighetskrav.  
I det endelige lovforslaget er 
denne minsteterskelen satt til  
kroner 10 000,-. BoligMentoren 
mener at denne minsteterskelen 
er satt for lavt. Kroner 10 000,- 
utgjør forsvinnende lite ved kjøp 
av en bolig til 4 millioner kroner. 

– Det er imidlertid viktig å være 
klar over at selv om denne 
minsteterskelen er satt lavt, vil vi 
fremdeles måtte ta i betraktning 
kjøpers berettigede forventninger 
ut fra boligens alder, synlige 
tilstand og andre forhold, altså 
hva det var realistisk for kjøper å 
forvente, sier Vidar Heimset. 

Videre inneholder lovforslaget en 
lav nedre grense hva gjelder 
såkalt arealavvik. Etter forslaget 
kan en boligkjøper påberope seg 
arealavvik som mangel dersom 
avviket mellom oppgitt og virkelig 
areal overstiger to prosent og 
minst én kvadratmeter. 

BOLIGKJØPERNES  
UNDERSØKELSESPLIKT 
Boligselgerne får et større an-
svar gjennom de foreslåtte lov-
endringene, men det foreslås også 
en streng undersøkelsesplikt for 
kjøpere. Det forutsettes at man er 
kjent med alle mangler som be-
skrives i boligens dokumentasjon – 
inkludert en eventuell tilstandsrap-
port. Disse kan man ikke klage på.

GODT LOVFORSLAG  
OM BOLIGHANDEL  
– MEN FOR LAVE MINSTETERSKLER
Stortinget har nå gjennomført første behandling av forslag til endringer i regelver-
ket for bolighandel. BoligMentoren er, slik vi ga uttrykk for i vårt høringssvar, i all 
hovedsak positiv til de forslåtte lovendringene. De endelige lovforslaget inneholder 
likevel etter vårt syn for lave minsteterskler for hva som skal kunne anses som en 
mangel ved et boligkjøp. 

TEKST: HELENE AARNES – HELENE@BOLIGMENTOREN.NO OG  VIDAR HEIMSET – VIDAR@BOLIGMENTOREN.NO

Det er etter BoligMentorens 
oppfatning fornuftig at det 
lovfestes en klarere undersøkel-
sesplikt for kjøpere. Mange 
kjøpere i dag bruker alarmerende 
lite tid på å undersøke boligen og 
lese boligens dokumentasjon før 
de inngir bud. Det er viktig å 
merke seg at forslaget sier at 
kjøperen ikke kan klage på 
forhold som er tydelig beskrevet i 
en tilstandsrapport, eller annen 
salgsdokumentasjon. Dersom 

opplysningene er gitt på en vag 
eller utydelig måte vil kjøper 
fremdeles kunne klage. 

BoligMentoren støtter forslaget 
om at det tydeliggjøres hvilken 
kompetanse og hvilket ansvar en 
bygningskyndig skal måtte ha for 
å kunne kalle seg takstmann, og 
for å kunne utarbeide en til-
standsrapport som har virkning 
etter avhendingsloven.

Daglig leder og juridisk rådgiver, 
Vidar Heimset. (Foto: Helene Aarnes).

Stortinget gjennomførte i mai første behandling av forslag til endringer i 
regelverket for bolighandel. BoligMentoren er i hovedsak positiv til de forslåtte 
lovendringene. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Boliglånsforskriften  
til ny vurdering
 
Finansdepartementet ba i 
begynnelsen av juni 
Finanstilsynet om å gi en 
ny vurdering av boliglåns-
forskriften som utløper  
31. desember i år.

Målet med den gjeldende forskriften 
er å bidra til en mer bærekraftig 
utvikling i husholdningenes gjeld. I 
brevet sendt Finanstilsynet ber 
Finansdepartementet om en vurde-
ring av boliglånsforskriften, og om 
den bør videreføres, og i så fall om 
det er grunnlag for å justere enkelte-
lementer i forskriften.

Finanstilsynet skal avgi den nye 
vurderingen innen 10. september i år, 
der det blant annet skal redegjøres for:

•  Utviklingen i husholdningenes gjeld 
og bolig prisene samt virkninger av 
boliglånsforskriften.

•  Hvordan forskriften har påvirket 
bankenes utlåns praksis og hvilke 
effekter de særskilte Oslo-kravene 
har hatt.

•  Bankenes bruk av fleksibilitetskvo-
ten og hvordan ulike grupper av 
befolkningen, som ulike alders- og 
inntektsgrupper, påvirkes av 
forskriftens forskjellige krav.

•  Behovet for justeringer i boliglånsfor-
skriften i lys av forbrukslånsforskriften.

Bakgrunnen er at Finansdepartemen-
tet fastsatte 15. juni 2015 en midlerti-
dig boliglånsforskrift. Forskriften 
trådte i kraft 1. juli 2015 og gjaldt 
frem til 31. desember 2016. Forskrif-
ten har senere blitt endret og 
videreført to ganger. Den gjeldende 
boliglånsforskriften trådte i kraft 1. juli 
2018.

Pressemelding regjeringen.no
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I statsråd 10. april 2019 ble det vedtatt endringer i 
eierseksjonsloven som trer i kraft fra 1. januar 2020.

BEGRENSNING I KORTTIDSUTLEIE 
Da lovforslaget om å begrense korttidsutleie ble 
sendt ut, påpekte vi i vårt høringssvar at omfatten-
de korttidsutleie medfører betydelig større uro i 
nabo laget, at leietakerne ofte ikke har kjennskap til 
husordensregler, samt at utleievirksomheten generelt 
skaper åpenbare konsekvenser for sikkerhet i sam-
eiet. Videre har vi fått tilbakemeldinger fra medlem-
mer om skadedyrproblematikk knyttet til intensiv 
korttidsutleie.

Vi syns derfor det er positivt at det fra 1. januar 2020 
skal gjelde en begrensning i retten til korttidsutleie i 
eierseksjonssameier. I en ny § 24 syvende ledd skal 
det fremgå at korttidsutleie i mer enn 90 dager i året 
ikke er tillatt. I forarbeidene fremgår det at formålet 
med 90-dagersgrensen er å begrense sameiere som 
driver med hyppig og intensivt utleie, ikke sameiere 
som driver med alminnelig korttidsutleie.  

Grensen på 90 dager kan imidlertid fravikes og settes 
til mellom 60 og 120 døgn i året. En beslutning om å 
fravike 90 dagers-grensen krever 2/3 flertall på årsmø-
tet. Det kan ikke avtales at korttidsutleie er tillatt i 
mindre enn 60 dager eller mer enn 120 dager i året. 

FLERE ENDRINGER 
Fra 1. januar 2020 vil sameiet etter eierseksjons-
loven § 63 A kunne kreve at den som avhender, altså 
selger, en seksjon skal betale et gebyr på opptil fire 
ganger rettsgebyret i forbindelse med eierskiftet. Det 
kan ikke avtales at andre enn den som selger seksjo-
nen skal betale gebyret. 

Gebyret er ment å dekke kostnader med arbeid som 
sameiet har i forbindelse med eierskiftet. Slikt arbeid 
kan være forespørsler fra eiendomsmegler i forbind-
else med salget, utregning av felleskostnader, skrive 
ut nye betalingsblanketter og så videre. En lignende 
regel finnes allerede i borettslagsloven, og begrun-
nelsen for å innføre regelen også i eierseksjonssam-
eier er at kostnaden ved et eierskifte skal plasseres 

hos den som utløser kostnaden, ikke som en felles-
kostnad i sameiet. 

I høringsuttalelsen i forbindelse med lovforslaget var 
vi i BoligMentoren negative til forslaget om eier-
skifte gebyr. Vi mener endringen vil medføre at 
maksgebyret hurtig blir etablert som en fast ordning 
ved eierskifte i mange sameier, noe som vil gi forret-
ningsførere uforholdsmessig god betaling for kort-
var ig og kurant arbeid på bekostning av boligeiere. 

PRESISERING I ERVERVBEGRENSNINGEN 
I eierseksjonsloven § 23 første ledd er det i dag 
bestemt at ingen kan kjøpe eller erverve mer enn to 
seksjoner i samme eierseksjonssameie. Formålet med 
begrensningen er å hindre at samme person får en 
for dominerende rolle når avgjørelser skal tas i sam-
eiet. Det finnes viktige unntak til hovedregelen, som 
for eksempel at stat og kommuner har anledning til å 
eie mer enn to seksjoner. 

Det har imidlertid vist seg å være lett og omgå 
ervervsbegrensningen i form av indirekte erverv. 
Bestemmelsen i § 23 første ledd rammer etter sin 

ordlyd direkte erverv, mens indirekte erverv frem til 
nå ikke har vært lovregulert. Indirekte erverv vil for 
eksempel være at kjøpere av seksjoner bruker strå-
menn, for eksempel slektninger, som formelt får 
hjemmelen til den aktuelle seksjonen. Ofte vil da 
stråmannen og den faktiske eieren inngå en avtale om 
proforma eierskap, slik at den som har hjemmel til 
eiendommen ikke er den som råder som eier over 
eiendommen. Ved indirekte erverv kan derfor samme 
person skaffe seg stor eierdel i sameiet. 

På bakgrunn av dette ble det foreslått et nytt tredje og 
fjerde ledd i § 23, som regulerer hva som skal regnes 
som indirekte erverv. Meningen med bestemmelsene er 
å uttrykkelig fastslå hvilke situasjoner som vil være 
indirekte erverv, og dermed også omfattet av hovedre-
gelen om at ingen kan erverve mer enn to seksjoner i 
samme sameie. Reglene i tredje og fjerde ledd tar 
utgangspunkt i den avgrensningen i personkretsen som 
finnes i aksjeloven, men med et unntak som gjør det 
mulig for nærstående å kjøpe en seksjon til bruk for 

seg selv, eller andre nærstående. Bestemmelsene skal 
også hindre at noen etablerer et selskap som allerede 
eier en seksjon i sameiet, og på den måten indirekte 
erverver flere seksjoner.

IKKE TILBAKEVIRKENDE 
I høringsuttalelsen vi skrev i forbindelse med lov-
forslaget, var BoligMentoren i all hovedsak positive 
til presiseringen av indirekte erverv. Vi etterlyste 
imidlertid en behandling av situasjonen der en per-
son allerede har ervervet mer enn to seksjoner før 
lovendringen trer i kraft. I forarbeidene til det ende-
lige lovforslaget har Kommunal- og moderniserings-
departementet presisert dette: Regelen om indirekte 
erverv skal ikke virke tilbake i tid. Dette vil si at de 
som allerede har ervervet mer enn to seksjoner før  
1. januar 2020, fremdeles skal kunne eie disse. Videre 
foreslår departementet en overgangsregel som slår 
fast at lovendringen ikke får virkning for avtaler om 
kjøp som er gjort før 1. januar 2020, selv om over-
takelse av seksjonen finner sted etter denne dato. 

NYE ENDRINGER  
I EIERSEKSJONSLOVEN
De siste årene har vi i BoligMentoren fått flere henvendelser fra seksjonseiere  
i sameier der enkelte seksjoner brukes til omfattende korttidsutleie, utleieforhold 
som varer i mindre enn 30 dager. Korttidsutleievirksomheten i enkelte sameier kan 
være så betydelig at det kan ligne hotellvirksomhet. 

TEKST: PERNILLE HOLO EBBESTAD – RADGIVER@BOLIGMENTOREN.NO

Fra 1. januar 2020 er det kun den som selger seksjonen skal 
betale rettsgebyret i forbindelse med eierskifte.

Korttidsutleievirksomheten i enkelte sameier kan være så betydelig at det kan ligne hotellvirksomhet.  
(Begge ill. foto: iStockphoto.com).
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– Til tross for færre innbrudd og tyverier 
gjennom året ser vi at ferietiden er høytid for 
tyvene. Kriminelle kommer gjerne med tomme 
varebiler midt på natten og nærmest tømmer 
en enebolig i løpet av få timer. Alt av verdi-
saker i boligen forsvinner, til og med kjøle-
skap et, fryseren, oppvaskmaskinen, vaskemas-
kinen og tørketrommelen. Vi har også sett 
tilfeller der alt av hagemøbler og redskaper, 
gressklipperen, verktøy og vannsprederen ble 
stjålet, sier Øyvind Setnes, forebyggelses-
ekspert i Tryg, i en pressemelding.

SIKRE MOT TYVERI 
Før du reiser bort er det greit å gjøre noen 
tiltak for å ikke friste tyvene. La noe lys stå på. 
Be familie, naboer eller venner om å klippe 
gresset, tømme postkassen og kaste søppel i 
søppelkassen. Lån gjerne bort parkeringsplas-
sen foran huset, eller sørg for trafikk til huset 
sånn at eventuelle tyveribander merker seg at 
huset tilsynelatende er bebodd. Det gjelder å 
«lure» tyvene til å tro at dere ikke er bortreist 
på ferie, sier Setnes, som samtidig oppfordrer 
de som er hjemme til å følge litt ekstra godt 
med i ferietiden.

– Vær en god nabo og følg litt med i nabo-
laget. Ser du ukjente luske omkring eller biler 
med ukjente som kjører ofte og sakte forbi bør 
du være på vakt. Tips politiet dersom du har 
mistanke om at kriminelle spaner i nabolaget, 
på jakt etter tomme boliger, sier Setnes. 

Tenk også over hva du deler i sosiale medier, 
grove innbrudd skjer sjeldent spontant og ofte 
vil huset bli spanet på i flere dager før et 
innbrudd finner sted. Tyvene vil gjerne også 
sjekke ut hvem som bor der og dersom det 
ved et kjapt søk på Facebook ligger bilder av 
familien ved bassenget i Spania, gir dette 
nærmest grønt lys for innbrudd. 

TENK SIKKERHET  
OM SOMMEREN
Tall fra Finans Norge viser at antall innbrudd og tyverier fra boliger fortsetter å 
synke. På ti år er forsikringsutbetalinger etter innbrudd og tyveri i private boliger  
og hytter nesten halvert. Det er likevel gode grunner for å ta sine forholdsregler når 
sommerferien står for tur. Norge er et attraktivt land for mange med uærlige  
hensikter, og mye av det som stjeles forsvinner ut av landet. 

TEKST: CATHRINE KAARBØ SKOGSTRAND – CATHRINE@BOLIGMENTOREN.NO

La det ligge smårot fremme og få deg en «huspasser». Det kan hindre 
at tyvene velger ditt hjem å slå til mot. 

HUSKELISTE FØR FERIE:
 
•  Ta bilder av verdigjenstandene dine.  

Lagre på mobil eller i skyen.

•  Fjern smykker og verdisaker fra  
soverommet og badet.

•  Lås vinduer og dører og la ikke verdifulle 
gjenstander ligge synlig fremme.

•  Ikke la en stige ligge tilgjengelig ved 
huset. Fjern den eller lås den fast.

•  Stopp post, reklameutsendelser og 
aviser. En full postkasse er en invitasjon 
til tyver.

•  Ikke la søppelkassen stå tom. La gjerne 
naboer eller venner fylle på etter hvert.

•  Avtal med naboer og venner til å passe 
på og se til huset mens dere er borte.

•  Få noen til å klippe gresset og vanne plen 
og blomster mens dere er borte.

•  Husk litt belysning. Har du mulighet, 
varier belysningen.

•  Ha lås på ytterdører og utsatte vinduer 
som er godkjent av forsikringsselska-
pene.

•  Steng hovedkranen for å unngå lekkasje 
dersom et rør skulle sprekke.

•  Sjekk at komfyr, oppvaskmaskin, vaske-
maskin, tørketrommel og andre elektriske 
artikler er slått av før du reiser.

•  Sikre trampoliner og hagemøbler i tilfelle 
det blir sterke vindkast mens du er 
bortreist.

•  Sjekk at avløp og rister er rensket for 
blader, gress og kvister i tilfelle det blir et 
kraftig regnskyll eller mye regn på kort 
tid mens du er på ferie.

•  Sjekk at takrennene er rensket og uten 
lekkasjepunkter.

•  Trekk ut alt du kan av elektriske støpsler i 
tilfelle lynnedslag.

•  Vask kjøkkenbenken, spisebordet og alt 
der det kan være flekker av saft eller noe 
søtt. Det hjelper mot maur eller andre 
kryp

Snu trampolinen opp ned, demonter den eller barduner den, så kan 
du unngå at trampolinen flyr av garde og forårsaker skade. (Alle ill. 
foto: iStockphoto.com).

La naboen tømme postkassen, eller stopp 
avisen, reklame og annen post. En full 

postkasse er en invitasjon til tyver.
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VARMEPUMPE BLIR  
STADIG MER POPULÆRT 
 
Etter rekordåret 2018 fortsetter nordmenn å kjøpe 
stadig flere varmepumper. Kombinasjonen av kald 
vinter, høye strømpriser og den varme sommeren 
fikk ekstra mange til å kjøpe varmepumpe til 
oppvarming – og kjøling – i fjor. 

Ferske tall viser at hittil i år er det solgt 15 % flere 
enn på samme tid i fjor. Vinteren har ikke vært 
spesielt kald, men strømprisen er fortsatt stiv. Ni av 
ti varmepumper som er solgt i år er luft-til-luft-var-
mepumper som også kan brukes til kjøling. Det 
viser statistikken som utarbeides av Prognosesen-
teret. Målt i prosent er veksten størst for bergvar-
mepumper: Første kvartal ble det solgt 33 % flere 
enn på samme tid i fjor.

– De fleste av disse går til å erstatte oljefyr. 
Forbudet mot fossil fyringsolje er ikke langt unna, 
så det gjelder å komme i gang. Mange installatører 
har flere måneders ventetid, forteller Rolf Iver 
Mytting Hagemoen, daglig leder i Norsk Varme-
pumpeforening. 

Pressemelding Novap.no

FORBRUKERRÅDET: SJEKK OM  
FERIEBOLIGEN PÅ AIRBNB ER LOVLIG
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BYEN MÅ IKKE BLI ET STED  
KUN FOR ELITEN

Eiendom Norge-sjef Christian Vammervold Dreyer frykter 
økende ulikhetene i boligmarkedet, og etterlyser tiltak 
for å slippe spesielt de unge inn i markedet.

– Vi må ikke komme dit at byen blir et sted for eliten, sa 
Eiendom Norge-sjef Christian Vammervold Dreyer på 
organisasjonens årlig boligkonferanse i mars.

Han etterlyser øremerkede midler og at det åpnes for at 
bankene får større mulighet til å hjelpe unge med 
boliglån.

– Mange får ikke tilgang til boliglån på grunn av begrens-
ningene i boliglånsforskriften og det skaper en forskjells-
behandling. Å få tilgang til boligmarkedet avhenger av 
hvor rik du er, eller hvor rike foreldrene dine er, og det 
mener vi er et ulikhetsperspektiv som regjeringen bør ha 
fokus på, sier han til E24.

Boliglånsforskriften ble videreført i juni i fjor og har som 
hovedregel at boligkjøpere trenger 15 prosent egenkapi-
tal og maksimalt kan låne fem ganger årslønn, men det 
er åpent for noen få unntaksmuligheter. Eiendom Norge 
ønsker større unntak, og i tillegg at det gjøres endringer i 
skattesystemet over tid, for eksempel å fjerne dokumen-
tavgiften og gjøre provenynøytrale justeringer i skatten 
ved å øke ligningsverdien av bolig i formuesskatten.

E24
HISTORISK GOD LUFTKVALITET
Alle kommunene holdt seg innenfor grenseverdien for NO2 i 2018. Det er første gang 
siden maksimumsgrensa ble satt for 16 år siden.

– Kommuner, fylker og staten har jobbet hardt for å redusere eksosutslippene i en 
årrekke. Det er flott å se at arbeidet gir resultater. Vi er godt fornøyd med at befolk-
ningen i norske byer og tettsteder får bedre luft, sier Ellen Hambro, direktør for 
Miljødirektoratet.

Det er først og fremst veitrafikk – og delvis vedfyring – som er årsaken til at nitrogen-
dioksid (NO2) og svevestøv forurenser den lokale luftkvaliteten. Alle norske kommu-
ner som målte luftkvaliteten holdt seg innenfor grenseverdien for nitrogendioksid 
(NO2) i 2018.

Alle kommuner, bortsett fra Elverum og Hamar, holdt seg dessuten under grense-
verdien for svevestøv (PM10). De to kommunene brøt grenseverdien for svevestøv for 
første gang. Dette viser den foreløpige oppsummeringen av den lokale luftkvaliteten i 
2018. Dataene er ikke ferdig kvalitetssikret på nasjonalt nivå, bortsett fra i Oslo.

miljodirektoratet.no

OPPGANG I BOLIGPRISENE 
 
Boligprisene steg med 0,7 prosent nominelt i mai måned. Korrigert for 
sesongvariasjoner steg prisene med 0,5 prosent. Boligprisene er nå 1,8 
prosent høyere enn for et år siden.

– Det er positivt at den stabile utviklingen i boligmarkedet gjennom 2018 
har fortsatt inn i 2019. Dette skaper forutsigbarhet for norske forbrukere, 
banker og myndigheter, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, 
Christian Vammervold Dreyer.

I mai ble det solgt 10.389 boliger i Norge, noe som er 7,7 prosent flere enn i 
tilsvarende måned i 2018. Så langt i 2019 er det solgt 6,6 prosent flere 
boliger enn i samme periode i 2018.

I mai ble det lagt ut 13.750 boliger til salgs i Norge, noe som er 11,8 prosent 
flere enn i samme måned i 2018. Så langt i 2019 er det lagt ut 8,6 prosent 
flere boliger for salg enn i samme periode i 2018.

– Både antall solgte boliger og antall boliger lagt ut for salg i mai og så 
langt i år er rekordhøyt. Det er hittil i år blitt solgt vesentlig flere boliger 
sammenlignet med i 2018, som også var et rekordår. Boligmarkedet er i 
god balanse, og vi forventer at den store aktiviteten i kombinasjon med en 
moderat prisutvikling vil fortsette også i juni før fellesferien setter inn, sier 
Dreyer.

eiendomnorge.no

To av ti nordmenn bruker Airbnb når de er ute på reise. Forbruker-
rådet ber folk sjekke om ferieboligen de leier gjennom nettstedet 
er lovlig.

Utleietjenesten Airbnb har skapt kraftige reaksjoner blant lokalbe-
folkningen i flere populære turistdestinasjoner. De reagerer på økte 
bokostnader som følge av at mange boliger leies ut til turister, og 
dette har ført til økt regulering av markedet, ifølge Forbrukerrådet.

– I noen byer er det nå forbudt med korttidsutleie til turister. Andre 
steder er det tillatt et visst antall dager i året. Ofte kreves det også 
at boligen er registrert eller godkjent for utleie av lokale myndig-
heter, sier leder Ragnar Wiik i Forbruker Europa hos Forbrukerrådet.

Dersom de lokale myndighetene finner ut at leiligheten er ulovlig 
leid ut, og aksjonerer mot boligen, risikerer man å bli satt på gaten 
uten sted å bo.

– Det er derfor lurt å spørre utleier om stedet er godkjent for utleie 
før man bestiller, sier Wiik.

Wiik understreker også at det er lurt å betale med kreditt- og 
bankkort, slik at man kan kreve pengene tilbake dersom man blir 
lurt eller kastet ut.  

ntb.no

SMÅNYTTSMÅNYTT

Antallet svanemerkede boliger i Norden 
er firedoblet på bare tre år. Det betyr at 
antallet ferdigbygde leiligheter, hus og 
daginstitusjoner med Svanemerket nå 
er ca. 8 000, mens om lag 18 000 er 
under oppføring. Foreløpig er Sverige i 
tet, Norge en god nummer to.

- I hele Norden er det en stigende 
interesse for svanemerkede bygg fra 
både byggherrer, entreprenører og 
arkitekter. Det tror jeg det er flere 
grunner til. Svanemerket er et merke 
som de fleste kjenner og har stor tillit 
til. I tillegg er mange opptatt av 

sirkulær økonomi og FNs bærekrafts-
mål. Å jobbe med svanemerking bidrar 
til å gjøre disse vyene om til praksis, 
forklarer Anita Winsnes, direktør i 
Svanemerket.

Svanemerket, som er det offisielle 
miljømerket i alle nordiske land, har et 
helhetlig perspektiv og stiller krav til 
alle relevante miljøutfordringer i hele 
produktets livssyklus. Svanemerkede 
bygg er kjennetegnet av lavt energifor-
bruk, strenge krav til miljø- og helseska-
delige stoffer, kontroll på alle byggema-
terialene og god kvalitet. svanemerket.no

FIREDOBLING I SVANEMERKET BYGGEVIRKSOMHET PÅ TRE ÅR
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FINN LØSNINGSORDET TIL BILDET, 
SEND OG VINN FLAX-LODD! K   YSS

O
R
D

VINNERE AV KRYSSORD NR. 1/2019

1. ASTRID DAHL, GALTERUD

2. HEIDI E. FJELLBERG, EVENSKJÆR 

3. ASTRI WINSNES, STAVANGER

INNSENDELSESFRIST 19.08.19
BoligMentoren, Postboks 14, Kristianborg, 5822 Bergen 
eller e-post: post@boligmentoren.no

Merk med «Kryssord» Lø
sn

in
g

 n
r. 

1/
20

19

VINN!

Forfatter: Rolf Bangseid

Nå også mer

for pengene
Nå får du også billige og gode mobilabonnement hos oss  
– med full Telenor-dekning, fri fart, fri tale, SMS og MMS.

Bruk i EU og data rollover er inkludert.

Les mer på fjordkraftmobil.no

Benytt deg også av medlemskapet i Boligmentoren  
og få en billig strømavtale.

Hastighet følger Telenor sitt nett og varierer etter dekning og andre forhold (forventet opptil 100 Mbit/sek, teoretisk 300 Mbit/sek).  
Fri bruk inntil 10 000 SMS/MMS/MIN. Egne priser for spesialnummer, bruk utenfor EU/EØS og samtaler fra Norge til utlandet.

KRYSSORD



Returadresse
BoligMentoren/
Norges Huseierforbund
Postboks 14, Kristianborg
5822 BERGEN

BoligMentoren og Tryg samarbeider om forsikringer.  
Det betyr at du som er medlem får opptil 25 prosent  
rabatt på dine private forsikringer, samt andre gode fordeler.

Bestiller du selv på tryg.no, kan du i tillegg få 10 prosent nettrabatt.

Ring oss på telefon 55 17 26 69, og hør hva vi kan tilby.

Opptil 
25% 

rabatt

 Bruk medlemsfordelene dine


