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28.06.10
Saken omhandler:
Darlig lufting av takkonstruksjon. Reklamasjonssp0fsmal, avvisning hos sekretariatet.
Enebolig oppf0rt i 1962, ble i 2005 solgt "som den er" for kr. 1 890 000,-. Overtakelsen fant sted
01.07.2005. I desember 2009 reklamerte kj0per til Protector Forsikring ASA ("selskapet"). Det ble
reklamert over lekkasje fra yttertaket pa 10ft. Forholdet ble oppdaget ved at det luktet mugg pa 10ft.
Det ble uttalt i reklamasjonen at kj0per ved tidligere anledninger hadde reagert pa at pappesker var
myke, men at de tenkte at dette skyldtes relativt luftig 10ft. Det ble utarbeidet skaderapport som
konkluderte med at taket var for darlig utluftet, noe som medf0rte kondens og fukt. Selskapet avslo
kj0pers reklamasjon med den henvisning at seIger hadde reklamert for sent. Det ble anf0rt at forholdet
burde ha blitt avdekket pa et langt tidligere tidspunkt. Subsidirert utgjorde forholdet ingen mangel
etter avhendingslovens regler. Kj0per klaget saken inn til KKFE og anf0rte at de ikke kunne ha
avdekket forholdet pa et tidligere tidspunkt og at de hadde reklamert rettidig. Sekretariatet avviste
saken fra realitetsbehandling hos KKFE med den begrunnelse at det ikke kunne ta stilling til om
kj0per burde oppdaget mangelen pa et tidligere tidspunkt ut i fra den skriftlige dokumentasjonen
alene. Det var behov for umiddelbar bevisf0rsel i form av partsforklaringer, hvilket det ikke var
adgang til hos KKFE. Kj0per har paklaget sekretariatets avgj0relse til KFE, og ber om at nemnda
vurderer reklamasjons- og mangelssp0rsmalet pa bakgrunn av den fremlagte dokumentasjon.
ANTATT 0KONOMISK OMFANG: Kr. 172.812,- inkl. mva.

Klagenemnda For Eierskifteforsikring (KFE) bemerker:
Nemnda er i det vesentlige og resultat enig med sekretariatet sin vurdering av 03.05.l0.
Vurderingen er inntatt i redegj0relsen og det vises derfor til denne.
Konklusjon:

Klagen avvises.
Uttalelsen er enstemmig.
Ved behandlingen deltok VoId, Anderssen, Leisner. Sekretrer: Reinsberg
Sekretariatets redegj0relse i KKFE sak nr. 11874-002-678

KKFE er en uavhengig klageinstans for boligkjl'lpere/-selgerc IIlcd Protector Eicrskiftcforsikring.
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