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AVHENDINGSLOVEN
Avhendingsloven regulerer forholdet mellom selger og kjøper 
ved salg av brukt bolig. Det er særlig kjøperens  interesser som blir 
ivaretatt gjennom loven.

Avhendingsloven gir selger et ansvar dersom «forholdet  utgjør et 
vesentlig avvik fra forventet stand» eller «det er gitt uriktige eller 
mangelfulle opplysninger, som har hatt betydning for avtalen».

Selger kan ha ansvar i inntil 5 år etter salget, både for skjulte feil 
og mangler og for opplysningssvikt.



5

ANSVARSFORSIKRING VED KRAV FRA 
BOLIGKJØPER
Som boligselger har du ifølge avhendingsloven et potensielt 
 mangelsansvar i 5 år etter at boligen er solgt. Dette  gjelder selv 
om boligen selges «som den er», slik det gjøres i de aller fleste 
tilfeller. Selv om du har bodd i boligen i mange år, kan det være feil 
du ikke er kjent med. Enkelte feil er vanskelige å oppdage, selv for 
en fagmann. 

Du kan altså risikere å få et betydelig erstatningskrav mot deg 
 flere år etter at du solgte boligen din - for feil du ikke visste om. 

Boligselgerforsikring er din mulighet til å forsikre det ansvaret 
du som boligselger har etter avhendingsloven – enten kravet 
fra kjøper er erstatning, prisavslag eller heving.  

ØKONOMISK ANSVAR

Reklamasjoner kommer på alle typer boliger, uavhengig av alder. 
Fukt- og råteskader er øverst på  klagetoppen, men det  reklameres 
også på arealavvik, dårlige naboforhold, byggtekniske feil m.m. 
Krav kan fort komme opp i  hundretusenkronersklassen eller mer. 

JURIDISK BISTAND

I tillegg til å måtte forholde deg til en vrien kjøper, kan  saken ende 
i retten, noe som koster både tid og penger i form av
 advokatutgifter. 

Tegner du boligselgerforsikring i Protector, 
behøver du ikke  bekymre deg for verken 
krav eller rettssaker. Det tar vi oss av.
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SKJEGGKRE 
Skjeggkre ble første gang oppdaget i Norge i 2013, og har siden 

den gang spredd seg i rekordfart over hele landet. Skjeggkre kan 

finne veien inn i din  bolig via  bygningsmaterialer, pappesker, fra 

naboen eller som en  blindpassasjer i kofferten.

Skjeggkre er ikke et skadedyr, de gjør ingen skade på bygninger, 

og  utgjør ingen helserisiko for  mennesker eller dyr.  Dersom du 

har sett skjeggkre i din bolig er det viktig at du  opplyser om dette 

når du skal selge, på lik linje med at du har plikt til å gi alle  andre 

relevante opplysninger. Under bekjempelse av skjeggkre kan et 

skadedyr firma se omtrent hvor lenge en skjeggkre bestand har 

hatt tilhold i boligen.

Skulle kjøper reklamere over skjeggkre i boligen vil Protector 

Forsikring behandle den delen av saken som gjelder krav om 

 saneringskostnader. Dersom de rimeligste forsvarlige sanerings- 

kostnadene er så store at det foreligger en rettslig mangel, vil 

 Protector Forsikring utbetale prisavslag til slik sanering. Et krav 

om verditap på boligen som følge av skjeggkre vil imidlertid ikke 

være dekningsmessig under  forsikringen. 
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”skjeggkre blir stadig mer  vanlig i  norske 
hjem. husk at dette 

ikke endrer din plikt til å opplyse om 
 skjeggkre i din bolig ved salg”

Familien og jeg 
 flyttet inn for 2 
år siden  -  barna 

 begynner å bli store 
nå
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MUGGSOPP OG ØKONOMISK RUIN
Bolig fra 1920 - Salgssum 5 050 000,-. 
Markedsført som «oppussingsobjekt» med en rekke risiko- 
opplysninger i både verdi- og  lånetakst, og i selgers  egenerklæring. 
Det avdekkes omfattende skader etter fukt, sopp, råte og 
 stokkmaur. Utbedringskostnader  overstiger boligens kjøpesum.

Konklusjon: Lagmannsretten mener selger har  underkommunisert 
boligens behov for  renovering. I tillegg til at selger må betale 
 tilbake kjøpesummen på 5 050 000,- må selger også betale 500 
000,- i erstatning, samt egne og kjøpers saksomkostninger for 
begge instanser, nærmere 2 millioner kroner. 

Det var ikke tegnet boligselgerforsikring ved dette salget og 
 selger må selv betale i overkant av 7 millioner kroner til kjøper. 
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KLAGENE PÅ  ENEBOLIG GJELDER 
 OFTEST BAD, TAK,  DRENERING OG 
ELEKTRISK  ANLEGG

Men, ansvaret ditt som selger gjelder hele eiendommen, både 
 forhold i og utenfor boligen. Det reklameres ofte over  naboforhold, 
grunnforhold, solforhold, parkering, garasjer, osv.  

Mangler kan basere seg på feilinformasjon, dårlig håndtverk og 
arealavvik. Det er du som boligselger som i siste  instans står 
 ansvarlig for opplysninger som gis til kjøper ved salget. Dersom 
kommunen gir deg feil opplysninger om boligen, blir dette ditt 
 ansvar overfor kjøper.  

Vi anbefaler alltid å tegne boligselgerforsikring på enebolig.
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SOM SELGER AV EN LEILIGHET KAN 
DU  HAVNE I ANSVAR FOR FORHOLD 
BÅDE I OG UTENFOR  LEILIGHETEN
I tillegg til de klassiske feilene som bad, elektrisk anlegg, 
 naboforhold og støy, kan du som selger av leilighet i  borettslag 
 eller sameie også komme i ansvar knyttet til felleskostnader, 
 fellesgjeld, felles oppussing, parkeringsplass, garasje, boder, osv. 

Det er du som boligselger som i siste instans står ansvarlig for 
opplysninger som gis til kjøper ved salget.  Dette  gjelder også 
opplysninger som kommer fra borettslaget. Generelt kan det fort 
oppleves som «selgers feil», hvis informasjon gitt av  borettslaget, 
takstmannen eller forretningsføreren ikke stemmer med 
 virkeligheten.  Forsikringspremien er lav på  leiligheter og det skal 
ikke mange advokattimer til før premien er tjent inn om kjøper 
reklamerer.

Vi anbefaler alltid å tegne boligselgerforsikring på leilighet.
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ANSVAR FOR MANGLER HOS NABOEN
Leilighet fra 1903 - Salgssum 2 330 000,-
Eldre boligblokk hvor det ett år etter overtagelse ble oppdaget at 
to av leilighetene i  blokkens  første etasje var ulovlig utvidet ned til 
tidligere  bodareal i kjelleren. Dette medførte økte krav i henhold 
til  brannforskrifter. Etablering av sprinkleranlegg for hele bygget 
var eneste løsning. Dette medførte økte felleskostnader på  kroner 
75 000 i året for kjøper. 

Konklusjon: Selger ble ansvarlig for 600 000,-, til tross for at 
 selgers leilighet ikke var en av de som var utvidet. Erstatningen 
ble dekket av selgers  boligselgerforsikring i  Protector. 

Dessverre er det slik at selgere uten Boligselgerforsikring og 
 andelseiere som hadde eid sin leilighet i mer enn 5 år måtte  dekke 
store summer av egen lomme for å etablere  sprinkleranlegg. 
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KONSTRUKSJONSFEIL PÅ HYTTE
Nyere hytte bygget i 2006 - salgssum 6 200 000,-.
Kort tid etter overtagelsen ble det avdekket store  kostruksjonsfeil 
ved hytta. De store  utfordringene  knyttet til utbedring tilsa at 
 enkleste og billigste løsning var å rive hytta og bygge ny.  Utbygger 
var konkurs. 

Konklusjon: Selger ble ansvarlig for å utbetale et prisavslag på           
4 200 000,- til å bygge ny hytte. Utbetalingen ble dekket av 
 selgers  boligselgerforsikring i Protector. 
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SALG AV HYTTE OMFATTES AV SAMME 
REGLER SOM SALG AV BOLIG
Boligselgere er ifølge loven ansvarlig for skjulte feil og mangler i 
5 år. Salg av hytte omfattes av de samme reglene. Likevel selges 
mange hytter uten boligselgerforsikring. 

På en fritidseiendom må man selvsagt forvente at feil kan 
 forekomme, ikke minst fordi mange står tomme store  deler av 
året. Mange er også arvet og bygget med egeninnsats.  Fukt- og 
råteskader ligger øverst på  klagetoppen, men  bygg tekniske feil og 
skadedyr forekommer også hyppig. En annen ting er forekomst av 
feil i kommunens matrikkel. 

For nye hytter er naturligvis sannsynligheten for skjulte feil  mindre, 
men det gjøres dessverre feil under bygging også i dag. Feil ved 
nye hytter blir fort svært kostbare å utbedre.

Vi anbefaler alltid å tegne boligselgerforsikring på hytter og 
 fritidseiendom.
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SOM SELGER AV EN NYERE BOLIG MÅ 
DU  HUSKE AT KJØPER OFTE STILLER 
HØYERE KRAV ENN VED KJØP AV EN 
ELDRE BOLIG
Terskelen for at kjøper klager er lavere, siden  forventningene 
til boligen er høyere. Utbyggergarantien er også lav, og 
 reduseres for hvert år.  Mange reklamasjoner kommer først etter 
noen år, da kan mye av garantien være utløpt, og  entreprenør og 
 underleverandører kan være konkurs.

Mangelsansvar kan basere seg på feilinformasjon om for  eksempel 
garasje og parkeringsforhold, eller naboforhold. Det kan være 
 utført dårlig arbeid, og arealavvik kan oppstå som følge av 
 feilmålinger.

Vi anbefaler alltid å tegne boligselgerforsikring på nyere bolig.
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 MANGLER I NY BOLIGBLOKK
Nyere leilighet i et stort borettslag - salgssum 4 500 000,- 
Ett og et halvt år etter overtagelsen begynte flere av  andelseierne 
i borettslaget å  oppdage  problemer i leilighetene sine. Det ble 
 avdekket omfattende konstruksjonsfeil ved fuktsikring,  drenering, 
røropplegg og elektrisk anlegg.

Konklusjon: Selger ble ansvarlig for 900 000,-. Erstatningen ble 
dekket av selgers  Boligselgerforsikring i Protector. 

Dessverre er det slik at selgere uten boligselgerforsikring og 
 andelseiere som hadde eid sin leilighet i mer enn 5 år måtte  dekke 
svært store summer av egen lomme for å utbedre manglene i 
blokken. 
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TRYGG BOLIGHANDEL
Vi er opptatt av en trygg bolighandel for både kjøper og selger. 

Tilstandsrapport er en rapport som går mer detaljert og grundig 
til verks enn en takst. 

Den benytter blant annet levetidsbetraktninger og  tilstandsgrad 
på bygnings deler. Dette gir kjøper en god mulighet til å danne seg 
et reelt bilde av boligens  tilstand.

Ved bruk av en slik rapport vil det bli et mer korrekt  forventningsnivå 
mellom kjøper og selger. Flere og mer detaljerte opplysninger om 
boligen gjør det også enklere for oss å behandle eventuelle krav. 

Vi  anbefaler derfor alltid bruk av tilstandsrapport ved salg av bolig. 
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REKLAMERE PÅ BOLIGEN DU HAR 
KJØPT?
Som kjøper kan du ha et krav mot selger hvis boligen avviker i  vesentlig 
grad fra forventet stand. Det er  Avhendingsloven som  regulerer 
 selgers ansvar i forbindelse med et boligsalg, og forsikringen dekker 
selgers ansvar i henhold til loven. De  fleste eiendommer selges i dag 
«som de er». 

Eiendom solgt «som den er» har mangler i følgende tilfeller:
• Dersom selger har tilbakeholdt opplysninger og/eller gitt uriktige 

opplysninger om eiendommen som har innvirket på avtalen.
• Dersom det foreligger vesentlige skjulte feil ved eiendommen 

(som ingen av partene visste om), og som kjøper ikke hadde 
grunn til å forvente. 

Du kan ikke kreve prisavslag/retting av feil dersom:
• Selger har gjort deg oppmerksom på feil/mulige feil ved 

 eiendommen (Avhendingsloven § 3-10).
• Feilen er synlig slik at du burde ha sett den på visning 

( Avhendingsloven § 3-10).
• Forventede feil oppstår på for eksempel bygningsdeler, tekniske 

anlegg, våtrom og lignende, som på grunn av alder står overfor 
rehabilitering/utskiftning.

• Selger ikke har ryddet eller rengjort eiendommen.
• Forsikringen dekker ikke krav om en redusert boligverdi som 

 skyldes skadedyr/insekter, for eksempel skjeggkre/perlekre/ 
sølvkre, veggdyr, pelsbiller, maur, borebiller og tilsvarende. 

Boligselgerforsikring er en ansvarsforsikring for selger, og ikke en 
forsikring av eiendommen som sådan.  Bevisbyrden  ligger  derfor 
på den som stiller kravet. Det betyr at du må levere nødvendig 
 dokumentasjon på feilen eller mangelen. 
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Avhendingsloven sier også at det må reklameres innen rimelig tid. 
Reklamasjon bør derfor sendes så snart som mulig etter at feilen 
er oppdaget. Reklamasjon må fremsettes skriftlig.

En brukt bolig vil kunne ha svakheter som en ny bolig ikke har, for 
eksempel slitasje, dårlig vedlikehold,  utidsmessighet eller tekniske 
løsninger som ikke holder dagens standard. Dette er forhold du 
må forvente ved kjøp av en eldre bolig, og kostnader forbundet 
med utbedring kan ikke kreves erstattet av selger.

Som kjøper kan du ha et krav mot selger hvis boligen avviker i 
 vesentlig grad fra forventet stand. Det er  dessverre nok av 
 eksempler på at privatpersoner ikke er i stand til å gjøre opp for 
seg, men når selger har tegnet  boligselgerforsikring gjennom 
Protector, er du sikret en likvid motpart.

Protector Forsikring dekker selgers ansvar i henhold til 
 avhendingsloven.

 

TRYGG BOLIGHANDEL
Boligselgerforsikringen er en trygghet både for deg som boligkjøper og 

for selger dersom det viser seg at boligen du har kjøpt har skjulte feil 

eller mangler. Med boligselgerforsikring i Protector er du sikret en likvid 

motpart som garanterer utbetaling dersom det viser seg at du har et 

rettmessig krav mot selger.
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HAR DU SPØRSMÅL?
På våre nettsider finner du mer informasjon om både 

Protector og boligselgerforsikringen. Her finner du også 

en egen side for spørsmål og svar:  protectorforsikring.no/

faqbsf. Ta gjerne kontakt med vårt servicesenter på telefon 

24 13 17 70 eller epost bsf@protectorforsikring.no.


