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KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING
UTTALELSE KFE - 204
28.06.10
Saken omhandler:
Feil ved boligens garasje/setningsskader.
Enebolig oppf0rt i 1988, ble mai 2008 solgt "som den er" for kr. 4 200 000,-. Overtakelsen fant
sted 25.07.2008. I februar 2009 reklamerte kj0per til Protector Forsikring ASA ("selskapet"). Det
ble reklamert over setningsskader i boligens dobbeltgarasje. Kj0per hadde fatt opplyst i
salgsdokumentasjonen at garasjen hadde hatt setningsskader tidligere, men ikke at skadene
fremdeles var pagaende. Selskapet avslo kj0pers reklamasjon med den henvisning at seIger ikke
hadde misligholdt sin opplysningsplikt jf. avhl. §§ 3-7 og 3-8, og at det reklamerte forhold ikke
utgjorde et vesentlig avvik fra hva kj0per kunne forvente etter avhl. § 3-9, 2.pkt. Kj0per klaget
saken inn til KKFE og fastholdte at det forela opplysningssvikt fra selgers side. Kj0per hadde
videre va:rt i kontakt med t0mrerfirma som hadde uttalt at utbedring av garasjen ikke ville gi noe
varig godt resultat. Sekretariatet avviste saken fra realitetsbehandling hos KKFE med den
begrunnelse at kj0per ikke hadde fremlagt sakkyndig skaderapport som dokumentert skadene ved
garasjen. Kj0per har paklaget sekretariatets avgj0relse til KFE, og anf0rer at det i saken er fremlagt
tilstrekkelig dokumentasjon herunder rapport fra Bekkerlaget T0mrerfirma. Denne rapporten er
imidlertid ikke mottatt hos KKFE.
ANTATT 0KONOMISK OMFANG:
Ca. 50 000,- inkl. mva.

Klagenemnda For Eierskifteforsikring (KFE) bemerker:
Kj0per har i sin klage til KFE gitt uttrykk for at han har fremIagt en skaderapport fra
Bekkerlaget T0mrerfirma som dokumenter skadene pa eiendommen. Etter en
gjennomgang av saksdokumentene, kan imidlertid hener ikke nemnda se at en slik
skaderapport er fremiagt.
Det eneste dokumentet i saken som i en viss grad innebrerer en dokumentasjon av de
faktiske skadene, er selskapets brev til kj0per datert 27.02.09. Dette brevet sier
imidiertid ingenting om skadeforhoidets arsak eller omfang.
Ut fra de fremiagte dokumentene i saken, finner ikke nemnda det tilstrekkelig
sannsynliggjort at seIger har tilbakeholdt opplysninger eller gitt uriktige opplysninger
om boligen forut for avtaleinngaelsen. Det er hener ikke sannsynIiggjort at de

KKFE er en ua I'hcngig klageinstall8 for holigkjlilpere/-sdgcre med Protector Eicrskifteforsikring.
KKFF: Postboks 173~· Sentrum. 7416 Trondheim. Tlf: 73 B7 BI 00.
Fax: 73 B7 HI 01. Mail: kkfe@pretor.no.

